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 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 21. 12. 2011 od 10:20 hodin do 14:00 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/27Z/2011
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

JUDr. Karel Krčmárik (KSČM) – předseda návrhové a volební komise
Ing. Stanislav Stehlík (S.cz)
Josef Macík (ČSSD)

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/27Z/2011
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1.
2.

PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)
Ing. Martina Strakoše (ČSSD)

(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/27Z/2011
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 27. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/27Z/2011
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z II. volebního období
2004 – 2008
1. Usnesení č. 55/16Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 59/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 72/15Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 45/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 56/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 60/18Z/2010 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 91/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 26/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 53/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 54/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 75/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 89/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 93/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 100/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 101/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 103/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 112/23Z/2011 C Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 124/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 127/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 129/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 130/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 133/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 134/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 135/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 136/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 137/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 138/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 144/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 145/23Z/2011 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 48/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 49/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 60/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 61/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 62/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 63/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
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35. Usnesení č. 64/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 65/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 66/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 67/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 68/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 74/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 75/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 76/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 77/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 78/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 81/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 82/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 83/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 84/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 85/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 86/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 87/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 88/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 89/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 90/24Z/2011 C Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 91/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 93/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 94/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 95/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 97/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
60. Usnesení č. 98/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
61. Usnesení č. 99/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
62. Usnesení č. 100/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
63. Usnesení č. 102/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
64. Usnesení č. 103/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
65. Usnesení č. 104/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
66. Usnesení č. 105/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
67. Usnesení č. 106/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
68. Usnesení č. 107/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
69. Usnesení č. 108/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
70. Usnesení č. 109/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
71. Usnesení č. 110/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
72. Usnesení č. 113/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
73. Usnesení č. 114/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
74. Usnesení č. 116/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
75. Usnesení č. 117/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
76. Usnesení č. 120/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
77. Usnesení č. 121/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
78. Usnesení č. 123/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
79. Usnesení č. 124/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
80. Usnesení č. 125/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
81. Usnesení č. 126/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
82. Usnesení č. 127/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
83. Usnesení č. 128/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
84. Usnesení č. 129/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
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85. Usnesení č. 134/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
86. Usnesení č. 136/24Z/2011 D Nakládání s majetkem
87. Usnesení č. 22/25Z/2011 B Předložení návrhu odstoupení od smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace uzavřené s žadatelem Město Velký Šenov
88. Usnesení č. 41/25Z/2011 C Destinační agentura České středohoří o.p.s.
89. Usnesení č. 43/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
90. Usnesení č. 52/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
91. Usnesení č. 117/25Z/2011 D Nakládání s majetkem
92. Usnesení č. 14/26Z/2011 C Fond hejtmanky Ústeckého kraje
93. Usnesení č. 20/26Z/2011 C Návrh na ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 20082013, uzavřené pod číslem poskytovatele 11/SML1387, dohodou mezi oběma smluvními
stranami
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 44/25Z/2008 C Nakládání s majetkem na 30.11.2012
2. Usnesení č. 73/7Z/2009 B Nakládání s majetkem na 30.11.2012
3. Usnesení č. 61/12Z/2010 B Nakládání s majetkem na 01.08.2012
4. Usnesení č. 92/20Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.05.2012
5. Usnesení č. 96/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.05.2012
6. Usnesení č. 119/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.05.2012
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/27Z/2011
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 6. 10. 2011 do 2. 12. 2011.
(Hlasování: 46 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/27Z/2011
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 40 – 0 – 5)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/27Z/2011
Dohoda o obchodně ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci mezi Vladimirskou
oblastí (Ruská federace) a Ústeckým krajem (Česká republika)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 35, odst. 2, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody o obchodně ekonomické, vědecko-technické a
kulturní spolupráci mezi Vladimirskou oblastí (Ruská federace) a Ústeckým krajem (Česká
republika), dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/27Z/2011
Poskytnutí finančních dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
žadatel: Město Meziboří
IČO: 266086
Sídlo: nám. 8. května 341. 435 13 Meziboří
výše dotace: 15.000,název projektu (akce): Mezibořské vánoční oslavy 2011
2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1) žadatel: FK Teplice
IČO: 25028715
sídlo: Na Stínadlech 2796, 415 01 Teplice
výše dotace: 1.400.000,- Kč
název projektu (akce): V Teplicích je budoucnost
2) žadatel: Biskupství litoměřické
IČO: 00445126
sídlo: Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 25.000,- Kč
název projektu (akce): Noc kostelů 2012
3) žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Ústí nad Labem
IČO: 67777881
sídlo: Gorkého 28, 400 04 Trmice
výše dotace: 180.000,název projektu (akce): Činnost spolku včetně prezentace myslivosti Ústeckého kraje
4) žadatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.
IČO: 47308095
sídlo: Boženy Němcové 552/32, Chomutov
výše dotace: 150.000,- Kč
název projektu: Silvestrovská brusle 2011 – akce pro celou rodinu
(Hlasování: 38 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 9/27Z/2011
Poskytnutí finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 9. reprezentační ples Ústeckého
kraje 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 9. reprezentační ples
Ústeckého kraje Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/27Z/2011
Schválení Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
podle §37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012.
B) rozhoduje
o uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě
regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012, se sídlem Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 75082136 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/27Z/2011
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje a Střední škole
energetické a stavební Chomutov příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro činnost složek Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje a Střední škole energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně
4800, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
úřadu a bezpečnostnímu řediteli, předložit darovací smlouvy, jehož předmětem je darování
movitého majetku dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 3. 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/27Z/2011
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Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Josef Ajchler, nar. 7. 12. 1943, bytem Děčín VI., Václavovská 1327/22,
JUDr. Jaromír Jahoda, nar. 7. 11. 1944, bytem Ústí nad Labem, Jizerská 2924/24.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedícího dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 12. 1. 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/27Z/2011
Loterijní zákon
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o stavu a přípravě změn zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a informaci o návrhu na vydání nového
zákona o provozování sázkových her, který kraj obdržel v rámci připomínkového řízení dle
legislativních pravidel vlády.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/27Z/2011
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 v celkovém objemu 12 309 369 tis. Kč:
v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:

11 936 239

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

3 900 273
341 233
73 424
7 621 309

Výdaje celkem, z toho:

12 309 369

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

10 415 435
1 893 934

Saldo: příjmy - výdaje

- 373 130

Financování celkem, z toho:

373 130

Úvěr 2011 - 2013

482 386
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Úvěrový rámec 2012 - 2015
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011
Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství
Splátka jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce

868 135
- 140 000
- 12 688
- 824 703

dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
2. příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2012:
1. Fond rozvoje Ústeckého kraje
50 185 tis. Kč
2. Fond hejtmanky Ústeckého kraje
50 000 tis. Kč
3. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
5 500 tis. Kč
4. Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
1 000 tis. Kč
B) stanovuje
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok
2012:
příjemce
Asociace krajů ČR
IČ: 709 331 46
Regionální rada
regionu soudržnosti
Severozápad
IČ: 750 821 36
Klub českých turistů
IČ: 005 056 09
Krušnohorská bílá
stopa o.s.
IČ: 226 879 47
České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 254 369 11
Destinační agentura
Krušné hory o.p.s.
IČ: 287 342 20

účel
členský příspěvek
neinvestiční dotace na činnost – 11 729 tis. Kč
investiční dotace na činnost – 854 tis. Kč
neinvestiční dotace na spolufinancování
projektů ROP – 200 tis. Kč
investiční dotace na spolufinancování projektů
ROP – 43 800 tis. Kč
udržování a obnova značení turistických tras,
cyklotras a hipotras
údržba a obnova lyžařských běžeckých stop v
Krušných horách

objem
transferu
v tis. Kč
700

56 583

700
800
1 000

dotace na činnost v regionu, na rozvoj
cestovního ruchu Ústeckého kraje

1 000

C) bere na vědomí
1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2012 účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů Evropské unie ve výši 51 500 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2012 ve výši 3 879 006 tis. Kč dle přílohy č. 5
tohoto usnesení
(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 15/27Z/2011
Zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle ust. § 35 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 5 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zrušení Fondu obnovy
Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2011 s tím, že nevyčerpaný zůstatek bankovního účtu
Fondu obnovy Ústeckého kraje bude převeden na bankovní účet Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje.
(Hlasování: 43 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/27Z/2011
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanovuje
výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a to pro rok 2012 paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtmanka, zástupce
hejtmanky nebo jí pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana a zástupce ředitele krajského
úřadu s tím, že do rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru,
komise, politického klubu nebo akce na kterou byl delegován zastupitelstvem, radou nebo
hejtmankou, zástupcem hejtmanky, případně jí pověřeným vedoucím odboru kancelář
hejtmana a zástupcem ředitele krajského úřadu, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a
z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá
dani z příjmů.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/27Z/2011
Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje v roce 2012 - informace o
organizaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách) schválený Parlamentem ČR, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 8. 12. 2011
jako číslo 372/2011 s účinností od 1. 4. 2012, ve vztahu k organizaci a zajištění lékařské
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pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území.
B) mění
usnesení č. 11/26Z/2011 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 2. 11. 2011 v bodu B takto:
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče na území Ústeckého kraje v období od 1. 1. do 31. 3. 2012 níže
uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 155 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 118 750 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 307 500 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 233 750 Kč
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 307 500 Kč
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 286 250 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 155 000 Kč
Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most
IČ: 00266094
ve výši 233 750 Kč
Město Litvínov
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Sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
IČ: 00266027
ve výši 155 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 381 250 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 381 250 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 307 500 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 286 250 Kč
za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v období od 1. 1.
do 31 3. 2012 v souladu s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém
kraji od 1. 1. 2010.
C) doporučuje
Radě Ústeckého kraje omezit časovou platnost Principů zabezpečení ambulantní pohotovostní
péče v Ústeckém kraji od 1. 1. 2010, schválených usnesením č. 20/31R/2009 ze dne 18. 11.
2009, a to do 31. 3. 2012.
Termín: 31. 3. 2012
D) si vyhrazuje
na základě § 37 zákona o krajích rozhodování o uzavírání smluv o zajištění služby obecného
hospodářského zájmu (závazku veřejné služby) v podobě zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče v odbornostech praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař
pro dospělé pro oblast Teplicka v období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012.
E) rozhoduje
o uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče se zdravotnickým zařízením MUDr. Hany Pácaltové, IČ: 62787934, která je
přílohou č. 6 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/27Z/2011
Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012 - vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012 v souladu
s přílohou č. 7 tohoto usnesení.

B)

schvaluje
pro dotační program uvedený v bodě A) tohoto usnesení výjimku ze Zásad pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje ve
znění:
a) Článek IV., odst. 1 b):
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je právnickou nebo fyzickou
osobou, s výjimkou právnických osob, jejichž zřizovatelem je Česká republika nebo
Ústecký kraj, působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat
a životního prostředí, který splňuje následující kritéria vhodnosti:




je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník,
má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

b) Článek VIII, odst. 6:
Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů projektu.
C)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2012 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje .
Termín: 6. 1. 2012
2. předložit Komisi zdravotní Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci
v programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012 včetně návrhu na dotace
jednotlivým žadatelům.
Termín: 30. 3. 2012

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/27Z/2011
Fond hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
1. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011, a to jeho
část 6:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
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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. 11
zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
IČ: 44555661
sídlo: Za Vozovnou 1, 400 01 Ústí nad Labem - město - Bukov
výše dotace: 26 974 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,31%
název projektu (akce): Dovybavení DPS Bukov pomůckami pro stravování pro
nesoběstačné seniory
2. usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011, a to jeho
část 8:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: FOTBALOVÝ KLUB JISKRA MODRÁ
IČ: 14867788
sídlo: 407 02 Jílové
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace
B)

rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční 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. 11 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
IČ: 44555661
sídlo: Za Vozovnou 1, 400 01 Ústí nad Labem - město - Bukov
výše dotace: 26 974 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,31%
název projektu (akce): Dovybavení DPS Bukov pomůckami pro stravování pro
nesoběstačné seniory
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: FOTBALOVÝ KLUB JISKRA MODRÁ
IČ: 14867788
sídlo: 407 02 Jílové
výše dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Projektová dokumentace
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3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu hejtmanky ÚK
č. 11/SML2580 na projekt s názvem „Přeložení a doplnění části stávající zchátralé
kamenné dlažby o nové dlaždice v hlavní lodi kostela“ (příjemce: MĚSTO VÝSLUNÍ),
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve
výši 100%.
C)

schvaluje
informaci hejtmanky Ústeckého kraje o uzavřených dodatcích ke smlouvám č.
11/SML2174, 1848/2008 a 1020/2010 o poskytnutí dotací z Fondu hejtmanky ÚK.

D) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance Ústeckéh kraje Janě Vaňhové k podpisu smlouvy a dodatek dle bodu B)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/27Z/2011
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, dle předloženého
materiálu:
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: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 100 973 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Výstavní galerie Meziboří
2. o poskytnutí neinvestiční 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. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00081582
sídlo: 400 07 Ústí nad Labem-Neštěmice, Drážďanská 23
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Dny otevřených dveří v zoo
3. o poskytnutí neinvestiční 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. 11
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zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace
IČ: 44555491
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8
výše dotace: 1 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 86,67%
název projektu (akce): Modernizace školních šaten
4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
IČ: 00261939
sídlo: 431 51 Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85
výše dotace: 1 890 000 Kč
název projektu (akce): Oprava komunikace ul. Přívozní v Klášterci nad Ohří
5. o poskytnutí neinvestiční 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. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov
IČ: 00830232
sídlo: 431 11 Jirkov, Ul. Krušnohorská 1675
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Jirkovský charitativní advent
6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: MĚSTO VARNSDORF
IČ: 00261718
sídlo: 407 47 Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Preventivní opatření proti kriminalitě ve Varnsdorfu
7. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Jílové
IČ: 00261408
sídlo: 407 01 Jílové, Mírové náměstí 280
výše dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Zřízení UV sklepení a „Pekla“ v Jílovském zámku
8. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: MOSTECKÝ KAHAN s.r.o.
IČ: 28709161
sídlo: 434 01 Most, Obránců míru 2629
výše dotace: 658 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování tradice mosteckých pivních slavností
9. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Město Louny
IČ: 00265209
sídlo: 440 23 Louny, Mírové Nám. 35
výše dotace: 135 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 79,41%
název projektu (akce): Oslava 100. Výročí narození Otakara Jaroše
10. o poskytnutí neinvestiční 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. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
IČ: 44553226
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Mírová 2734/4
výše dotace: 14 500 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Modelářem ve dne v noci
11. o poskytnutí neinvestiční 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. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace
IČ: 44555491
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Skříňky do šaten pro 3. a 4. ročník
12. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Severočeské sdružení obcí (SESO)
IČ: 47324376
sídlo: 400 02 Ústí nad Labem, Velká Hradební 48
výše dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 16.1.2012
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název projektu (akce): Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a
informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích – II. Etapa –
Integrace Pilotního projektu do II. etapy DVT
13. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: HC Litvínov, občanské sdružení
IČ: 00554782
sídlo: 436 01 Litvínov, S.K. Neumanna 1598
výše dotace: 2 870 000 Kč
název projektu (akce): Dofinancování modernizace sportovišť na ZS Ivana Hlinky
14. o poskytnutí 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 Křešice
IČ: 00263851
sídlo: 411 48 Křešice, Nádražní 84
výše investiční dotace: 65 000 Kč
výše neinvestiční dotace: 435 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Vybavení MŠ Křešice
15.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: MĚSTO KADAŇ
IČ: 00261912
sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 1
výše dotace: 1 800 000 Kč
název projektu (akce): Sdružená pěší a cyklostezka Strážiště – ul. Jana Švermy
v Kadani
16. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Rada seniorů České republiky, o.s.
IČ: 63829797
sídlo: 113 59 Praha 3, nám.Winstona Churchilla 2
výše dotace: 180 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Dotace pro KR Ústecka 2012
17. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: OBEC PATOKRYJE
IČ: 00266124
sídlo: 434 01 Patokryje 35
výše dotace: 155 000 Kč
název projektu (akce): 670 let vzniku obce Patokryje
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18. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: AIREX Chomutov, o.s.
IČ: 46787666
sídlo: 43001 Chomutov, Tomáše ze Štítného 4180
výše dotace: 2 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Hala se zázemím, areál Pesvice – parkovací hala – I. etapa
19. 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 BĚLUŠICE
IČ: 00265829
sídlo: 434 01 Bělušice
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Realizace výstavby dětského hřiště v obci Bělušice
20. 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 Pětipsy
IČ: 00262081
sídlo: 431 53 Pětipsy 58
výše dotace: 1 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 89,46%
název projektu (akce): Rekonstrukce havarijního stavu obecního objektu pro
bydlení
21. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: SKI TEAM STRAKA
IČ: 26637570
sídlo: 430 01 Chomutov, Maxima Gorkého 3822/4
výše dotace: 2 000 000 Kč
název projektu (akce): Příprava na OH 2014 Soči
22. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Sportovní klub JUNIOR Teplice
IČ: 44223706
sídlo: 415 03 Teplice - Řetenice, K Vápence 448
výše dotace: 4 550 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba sportovního areálu SK FS JUNIOR Teplice, V.
etapa – Budova klubu vrchní stavba
23. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: MĚSTYS SLAVĚTÍN
IČ: 00265497
sídlo: 439 09 Slavětín, Na Městečku 50
výše dotace: 3 395 000 Kč
název projektu (akce): Stavební úpravy Sokolovny
24. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Globe production, s.r.o.
IČ: 27364267
sídlo: 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1246/55
výše dotace: 332 000 Kč
název projektu (akce): Projekt na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
25. o neposkytnutí 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: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 16 100 Kč
název projektu (akce): Mezibořské vánoční oslavy 2011
26. o neposkytnutí 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Trmice
IČ: 44226250
sídlo: 400 04 Trmice, Tyršova 482
výše dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Odpolední hudební škola
27. o neposkytnutí 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 BŽANY
IČ: 00266264
sídlo: 415 01 Bžany 50
výše dotace: 434 400 Kč
název projektu (akce): Nákup komunálního malotraktoru
28. o neposkytnutí 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, příspěvková organizace
IČ: 70698171
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sídlo: 407 47 Varnsdorf, nám. E.Beneše 469
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Tradice a zvyky
29. o neposkytnutí 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková
organizace
IČ: 49123769
sídlo: 440 01 Louny, Poděbradova 610
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Pověsti a historické příběhy z Lounska
30. o neposkytnutí 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková
organizace
IČ: 72744898
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, Karla IV. 1241/41
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): ZA HŘIŠTĚ BEZPEČNĚJŠÍ
31. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: T.J. Lovochemie Lovosice
IČ: 18380468
sídlo: 410 17 Lovosice, U STADIONU 1022
výše dotace: 2 500 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště
32. o neposkytnutí 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace
IČ: 61357405
sídlo: 440 01 Louny, Školní 2428
výše dotace: 265 464 Kč
název projektu (akce): Balneologická vana pro děti
33. o neposkytnutí 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. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
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žadatel: Národní památkový ústav
IČ: 75032333
sídlo: 118 01 Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3/162
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Adventní jarmark
34. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: DAROTHORE a.s.
IČ: 24730963
sídlo: 100 00 Praha 10 - Strašnice, Na Výsluní 201/13
výše dotace: 195 000 Kč
název projektu (akce): Propagace Nového hradu v Jimlíně
35. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek ÚSTÍ N /
LABEM
IČ: 67777881
sídlo: 400 04 Trmice, Gorkého 28
výše dotace: 180 000 Kč
Název projektu (akce): Přehlídka trofejí jelena evropského z oblasti chovu jelení
zvěře Krušné hory - východ
36. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.
IČ: 25005758
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, Jateční 1026/18
výše dotace: 1 999 133 Kč
název projektu (akce): Revitalizace SPORTCENTRA SLUNETA
37. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Europe Marketing & Consulting s.r.o.
IČ: 28241312
sídlo: 110 00 Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1071/17
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Zpravodajský portál aktivit sociálních a vzdělávacích
zařízení ÚK
38. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Klub přátel Josefa Masopusta
IČ: 22841741
sídlo: 434 01 Most, Svatopluka Čecha 275/1
výše dotace: 440 000 Kč
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název projektu (akce): Pohár Josefa Masopusta
39. o neposkytnutí 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: MĚSTO MAŠŤOV
IČ: 00262021
sídlo: 431 56 Mašťov, Mašťov 80
výše dotace: 141 973 Kč
název projektu (akce): Oprava ústředního topení v požární zbrojnici
40. o neposkytnutí 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: MĚSTO VEJPRTY
IČ: 00262170
sídlo: 431 91 Vejprty, Tylova 6
výše dotace: 2 539 600 Kč
název projektu (akce): Lávka pro pěší v Přísečnické ulici ve Vejprtech
41. o neposkytnutí 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: MĚSTO VEJPRTY
IČ: 00262170
sídlo: 431 91 Vejprty, Tylova 6
výše dotace: 1 400 000 Kč
název projektu (akce): Nový RTG přístroj na polikliniku města Vejprty
42. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení
IČ: 26637260
sídlo: 432 01 Kadaň, Chomutovská 1619
výše dotace: 1 700 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování plaveckého centra pro děti do 6 let v Kadani
43. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: ROXY II. racing team s.r.o.
IČ: 27304019
sídlo: 100 00 Praha 10 - Vršovice, U Slavie 1540/2a
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Propagace Nového hradu v Jimlíně
44. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmanky ÚK:
žadatel: Sport club Chomutov
IČ: 26609312
sídlo: 43001 Chomutov, Pražská 720
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výše dotace: 5 000 000 Kč
název projektu (akce): Hala se zázemím, Pesvice - část – provozní budova
(Hlasování: 44 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/27Z/2011
Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 takto:
Název peněžního fondu Ústeckého kraje „Fond hejtmana Ústeckého kraje“ se mění na
„Fond Ústeckého kraje.
B) schvaluje
dle § 36 odst. 1, písm. b), c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci
Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2011
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/27Z/2011
Spolufinancování projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - žádost o dotaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle žádosti o dotaci, dle předloženého materiálů:
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 rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Duchcov
IČ: 00266299
sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše dotace: 1 572 233,92 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace víceúčelového sportovního areálu v Duchcově I. fáze
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
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žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
výše dotace: 5 007 155,94 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a
zámeckých zahrad
3. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
výše dotace: 10 820551,63 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální
centrum)
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/27Z/2011
Partnerská smlouva k projektu ADAPT2DC – Program CENTRAL EUROPE
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
uzavření partnerské smlouvy k projektu ADAPT2DC dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/27Z/2011
Nabídka akcií společnosti Labská investiční, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

neschvaluje
v souladu s § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Labská
investiční, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 27178323,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1606, o 3 kusy akcií této společnosti, a to formou nákupu akcií od statutárního města
Děčín se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín.

B) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, připravit odpověď na
dopis statutárního města Děčín obsahující sdělení o neschválení nákupu nabízených akcií
Ústeckým krajem.
Termín: 31. 12. 2011
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 25/27Z/2011
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

mění
usnesení č. 32/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 bod C) 5., kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro :
5. Obec Straškov – Vodochody, IČO: 00264431
Sídlo: Straškov 2, 411 84 Straškov - Vodochody
Projekt: realizace stavby „Odvádění povrchových vod – Straškov, Lokalita 4. – 5.“
Výše dotace: 2 956 800 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
takto:
5. Obec Straškov – Vodochody, IČO: 00264431
Sídlo: Straškov 2, 411 84 Straškov - Vodochody
Projekt: realizace stavby „Odvádění povrchových vod – Straškov, Lokalita 4. – 5.“
Výše dotace: 2 681 847 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu

B)

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám již přiznaných dotací z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje takto:
1. Ke smlouvě č. 821/2010, uzavřené s obcí Želenice, IČ: 00266205, dodatek č. 1 – dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení.
2. Ke smlouvě č. 825/2010, uzavřené s obcí Podsedice, IČ: 00555207, dodatek č. 2 – dle
přílohy č. 10 tohoto usnesení

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/27Z/2011
Navýšení přídělu do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
nevyužité finanční prostředky v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2011 v celkové výši
2 234 800 Kč.
B) schvaluje
navýšení přídělu finančních prostředků do rozpočtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje v celkové výši 2 234 800 Kč.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/27Z/2011
Předložení návrhu znění Programu na podporu včelařů na území Ústeckého kraje pro rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
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podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Program na podporu včelařů na území Ústeckého kraje pro rok 2012 dle přílohy č.
11 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit vyhlášení
schváleného Programu na podporu včelařů na území Ústeckého kraje pro rok 2012 dle bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 6. 1. 2012

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/27Z/2011
Předložení návrhu znění Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce
2012 dle přílohy č. 12 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zajistit vyhlášení
schváleného Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
v roce 2012 dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 6. 1. 2012
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/27Z/2011
Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
(krajské zřízení)
1. o spolupráci mezi lead partnerem Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst a
projektovými partnery: Landesamt für Umwelt Geologie und Landwirtschaft a
Landesdirektion Chemnitz, Lesy České republiky s. p., Ústecký kraj, Zweckverband
Naturpark "Erzgebirge/Vogtland" na projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv.
Šebestiána a Satzung - realizační fáze“, v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko,
2. o uzavření „Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery v rámci
Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko 2007 – 2013“ dle přílohy č. 13 tohoto usnesení, jejímž
předmětem je projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung –
realizační fáze“
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3. o schválení Prohlášení kooperačních partnerů k projektu „Revitalizace rašelinišť mezi
Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“ dle přílohy č. 14 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zajistit administraci smlouvy schválené pod bodem A) 2 tohoto usesení.
Termín: 20. 1. 2012
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/27Z/2011
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1180 ze dne 28. 6. 2011 v rámci Programu na záchranu a
obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok
2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dodatek dle přílohy č. 15 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/27Z/2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/SML1169 ze dne 2. 9. 2011 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dodatek dle přílohy č. 16 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/27Z/2011
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1140 ze dne 2. 6. 2011 v rámci Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
návrh dodatku č. 1 k smlouvě č. 11/SML1140 ze dne 2. 6. 2011 v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2011, dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.

B)

ukládá
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Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1140 za
dne 2. 6. 2011 v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011, dle
přílohy č. 17 tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012
(Hlasování: 45 – 0 – 0)
návrh byl přijat
Usnesení č. 33/27Z/2011
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a vyhlašuje Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012, dle přílohy č. 18 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/27Z/2011
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2012 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a vyhlašuje Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji na rok 2012, dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/27Z/2011
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012 – schválení
vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012 včetně
příloh.

B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012
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(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/27Z/2011
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2012 – schválení vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2012 včetně příloh.

B)

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2012

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/27Z/2011
Rozdělení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková
organizace, odštěpením. Zřízení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o rozdělení příspěvkové organizace
Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, Pivovarská 28,
440 01 Louny, IČ: 00360716, odštěpením dnem 1. 1. 2012. Majetek, práva a závazky
příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 20 tohoto usnesení přecházejí na příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, zřízenou dle bodu B)
tohoto usnesení,
2. o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum
v Lounech, příspěvková organizace, dodatkem dle přílohy č. 21 tohoto usnesení.
B) zřizuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje:
název: Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
sídlo: Jimlín č. p. 220, PSČ 440 01 Louny
s účinností ode dne 1. 1. 2012
C) schvaluje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu
Č. j. 248/2011 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 22 tohoto usnesení.
D) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodů
A), B) a C) tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2012
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/27Z/2011
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení č. 39/23Z/2011 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 v části A)4, A)5 a
A)9 a usnesení č. 37/24Z/2011 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 v části A)5 a
A)6

B)

rozhodlo
v souladu s ust. § 27 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení:
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Stará 99/3299, PSČ 400 11
IČ: 44 555 300
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Sídlo: Ústí nad Labem, Stavbařů 5, PSČ 400 11
IČ: 44 555 512
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Stará 99,
příspěvkové organizace, přecházejí na přejímací Gymnázium a Střední odbornou školu dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci. Název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Gymnázium a Střední
odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 6)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/27Z/2011
Dotační program: „Sport 2012“
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
a) dotační program „Sport 2012“ dle přílohy 23 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 24 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyhlášení dotačního programu „Sport 2012“ dle přílohy 23 tohoto usnesení a zveřejnění
oznámení o vyhlášení uvedeného programu na úřední desce a internetových stránkách
Ústeckého kraje.
Termín: 9. 1. 2012

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
39/27ZR/2011 – 41/27Z/2011

Usnesení č. 40/27Z/2011
Dotační program: „Volný čas 2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
a) dotační program „Volný čas 2012“ dle přílohy 25 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 26 tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyhlášení dotačního programu „Volný čas 2012“ dle přílohy 25 tohoto usnesení a zveřejnění
oznámení o vyhlášení uvedeného programu na úřední desce a internetových stránkách
Ústeckého kraje.
Termín: 9. 1. 2012

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
39/27ZR/2011 – 41/27Z/2011

Usnesení č. 41/27Z/2011
Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje a vyhlašuje
dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“ dle příloh 27,
28 a 29 tohoto usnesení
B) schvaluje
výjimku ze „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje (Zásady)“, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 (čl. IV. odst. 1 písm. b)., čl. VIII. odst. 5)
C) ukládá
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Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyhlášení dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“
dle příloh 27, 28 a 29 tohoto usnesení a zveřejnění oznámení o vyhlášení uvedeného
programu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 9. 1. 2012
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
39/27ZR/2011 – 41/27Z/2011

Usnesení č. 42/27Z/2011
Změny závazných ukazatelů v přenesené působnosti – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
změnu závazných ukazatelů daných UZ (33 025, 33 015, 33 027, 33 353, 33 155) na jednotlivé
školy a školská zařízení dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 43/27Z/2011
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2008 a 2009 tj. s prodloužením
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán obce Tisá do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Velká Bukovina do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Vražkov do 30. 6. 2012
- Územní plán obce Vršovice do 31. 1. 2012
- Územní plán obce Čeradice do 30. 6. 2012
- Územně plánovací dokumentace obce Dobkovice do 30. 11. 2012
- Územně plánovací dokumentace obce Všestudy do 30. 11. 2012
- Zpracování územního plánu obce Podbořanský Rohozec do 31. 12. 2012
- Návrh územního plánu obce Staňkovice do 30. 11. 2012
- Územní plán obce Domoušice, Solopysky do 30. 6. 2013
- Územně plánovací dokumentace obce Blatno do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Želkovice do 30. 11. 2012
- Územní plán obce Klíny do 31. 12. 2012
- Územní plán města Verneřice do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Velké Žernoseky do 30. 3. 2012
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(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 44/27Z/2011
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 dle přílohy č. 30 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 45/27Z/2011
Půjčka na profinancování projektu MAS Vladař
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost místní akční skupiny MAS Vladař o prodloužení termínu vrácení půjčky na
profinancování projektu z Programu rozvoje venkova ČR do 30. 6. 2012.

B)

rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření dodatku smlouvy o půjčce mezi Ústeckým krajem a MAS
Vladař o.p.s., Husova 153, 364 55 Valeč, IČ 26404818 dle přílohy č. 31 tohoto usnesení.

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 46/27Z/2011
Rodinné pasy - projekt
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2011 o částku 1 mil. Kč na
celkový objem přídělu ve výši 399 788 036,00 Kč.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 47/27Z/2011
Smlouva o spolupráci s Letištěm Drážďany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011.

B)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Letištěm Drážďany dle přílohy
č. 32 tohoto usnesení.

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 48/27Z/2011
Dotace destinačním agenturám České středohoří a Dolní Poohří
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o zapsání Destinační agentury České středohoří o.p.s. a Destinační agentury Dolní
Poohří, o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem.
B) schvaluje
poskytnutí účelové dotace
1. ve výši 500 tis. Kč Destinační agentuře České středohoří, o.p.s. se sídlem Tyršovo
náměstí 68, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853
2. ve výši 500 tis. Kč Destinační agentuře Dolní Poohří, o.p.s., se sídlem Nám.
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec, IČ: 28750721.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 49/27Z/2011
Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
předložený Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje dle předloženého materiálu;
B) mění
1.
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 o stanovení
základní dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou dle bodu C) tohoto
usnesení;
2.

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 o stanovení
dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou dle bodu C) tohoto usnesení;

C) nahrazuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 a č. 37/7Z/2009 ze
dne 2. 9. 2009 jediným usnesením dle bodu D) tohoto usnesení;
D) stanovuje
dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní a autobusovou
dopravou pro území Ústeckého kraje tak, že za dopravní obslužnost kraje ve smyslu § 2 a 3
zákona 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících jsou považovány takové
dopravní výkony veřejné osobní dopravy na linkách a spojích odpovídající definici
v Dopravním plánu Ústeckého kraje v maximálním rozsahu 30 000 000 km za rok dle
uzavřených smluv s dopravci.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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1.
Usnesení č. 50/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Břetislavovi
Vlčkovi, bytem Domažlická 1692, Říčany u Prahy, PSČ: 251 01, a to:
- pozemek: st. p. č. 199 o výměře 108 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba,
obec Chlumčany, k. ú. Chlumčany u Loun, zapsané na LV č. 265 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 46.350, Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

2.
Usnesení č. 51/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Ing. Walteru
Tschörnerovi, bytem: Kopec 72, Staré Křečany, 407 47, RČ: 420914/014 a Lidušce
Tschörnerové, bytem: 2. polské armády 618/26, Rumburk, 408 01, RČ: 485424/185, a to:
- pozemek: p. p. č. 2364 o výměře 704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (pozemek vznikl sloučením dílu „b“ o výměře 151 m2, který byl oddělen
z p. p. č. 2365/1 o výměře 1468 m2 a dílu „c“ o výměře 553 m2, který byl oddělen
z p. p. č. 2364 o výměře 590 m2, geometrickým plánem č. 2714-62/2011 ze dne
9. 9. 2011)
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 1804 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 78.692,- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace,
Františka Nohy 6, IČ: 00673773.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
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3.
Usnesení č. 52/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Františkovi
Polákovi, bytem: Jiřího Wolkera 2445/32, 415 01 Teplice, RČ: 730203/2837 a Andree
Polákové, bytem: Jiřího Wolkera 2445/32, 415 01 Teplice, RČ: 735731/2831, a to:
- pozemek: p.p.č. 1061/3 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1061/2 o výměře 2381 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 4260508/2011)
obec Bořislav, k.ú. Bořislav, zapsané na LV č. 849 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.633,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

4.
Usnesení č. 53/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5.5.2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti PRŮMSTAV
ŠTĚTÍ, a.s., IČ: 47782251, se sídlem Cihelná 777, 411 08 Štětí, a to:
- pozemek: p.p.č. 679/1 o výměře 310 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 679/5 o výměře 169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 679/6 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 679/10 o výměře 373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
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obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsané na LV č. 1269 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 106.900,-Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, IČ:
46773509.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

5.
Usnesení č. 54/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/23Z/2011 bod B) ze dne 13.4.2011

B)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011 ze dne
5.5.2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk, se sídlem
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 00261602, a to:
- budova: č.p. 556, část obce Rumburk 1, způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č.
166,
- pozemek: p.p.č. 166 o výměře 1573 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 167/1 o výměře 1120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 179 o výměře 1119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3542 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 44.744,80
Kč a podmínky zřízení předkupního práva k předmětným nemovitostem ve prospěch
prodávajícího po dobu 10 let a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření
příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na
Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

6.
Usnesení č. 55/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Teplice, č. p. 1540, způsob využití: bydlení, na p. p. p. 3788 (LV
10001)
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsané na LV č. 5875 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 2011-67 Ing. Petra Křivky ze dne 19.9.2011:
4 500 000,- Kč
2.
Nejnižší podání: 4 500 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4.
Dražební jistota: 1 350 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/1, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 00829048.
7.
Usnesení č. 56/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Toužetín, se sídlem Toužetín 42, 440 01 Louny, IČ: 00556441, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
- část tělesa komunikace č. III/22934 od km 3,914 do km 4,604 provozního staničení
v délce 0,690 km na pozemku p. č. PK 405 v k. ú. Bedřichovice u Hříškova,
- pozemek: p. č. PK 405 o výměře 737 m2,
obec Hříškov, k. ú. Bedřichovice u Hříškova, pozemek zapsaný na LV č. 312 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Smolnice, se sídlem Smolnice č. p. 104, 439 14 Smolnice, IČ: 00556424, na budoucí
darování (převod) nemovitostí, a to:
- část tělesa komunikace č. III/22934 od km 2,336 do km 3,914 provozního staničení
v délce 1,578 km na pozemku p. č. 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6, PK 1688 díl 1 a
PK 1688 díl 2 v k. ú. Smolnice u Loun,
- pozemek: p. č. 2382/3 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. 2382/4 o výměře 221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. 2382/5 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. 2382/6 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. PK 1688 díl 1 o výměře 15733 m2,
- pozemek: p. č. PK 1688 díl 2 o výměře 274 m2,
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obec Smolnice, k. ú. Smolnice u Loun, pozemky zapsané na LV č. 204 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o budoucích darovacích
smlouvách, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1, 2 tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

8.
Usnesení č. 57/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Štětí, se sídlem
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.p.č. 686/9 o výměře 1950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 686/1 o výměře 8494 m2 dle geometrického
plánu č. 1453-521/2011 ze dne 15.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 670/8 o výměře 1084 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 971/10 o výměře 1402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní manipulační plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 971/1 o výměře 3059 m2 dle
geometrického plánu č. 1451-521/2011 ze dne 22.2.2011),
obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsaných na LV č. 1269 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední
škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, PSČ: 411 08, IČ: 46773509.

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. 4. 2012

9.
Usnesení č. 58/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 2344/9 o výměře 1227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vznikl sloučením p.p.č. 2344/7 díl „b2“ o výměře 1182 m2 a p.p.č.
2344/6 díl „a2 + g2“ o výměře 46 m2 dle geometrického plánu č. 2234-27/2009 ze dne
26.6.2009),
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pozemek: p.p.č. 2344/10 o výměře 337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2344/7 o výměře 9345 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2344/11 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2344/7 o výměře 9345 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2344/12 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2344/7 o výměře 9345 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2344/13 díl „j2“ o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2344/7 o výměře 9345 m2 dle geometrického
plánu č. 2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2344/14 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2344/7 o výměře 9345 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2344/15 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2344/7 o výměře 9345 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2344/16 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek vznikl sloučením p.p.č. 2344/7 díl „l2“ o výměře 6 m2 a p.p.č. 2344/6 díl
„z1“ o výměře 12 m2 dle geometrického plánu č. 2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2352/5 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 2352/4 o výměře 24454 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2352/6 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2352/4 o výměře 24454 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2352/8 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2352/4 o výměře 24454 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
- pozemek: p.p.č. 2352/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.p.č. 2352/4 o výměře 24454 m2 dle geometrického plánu č.
2234-27/2009 ze dne 26.6.2009),
obec Teplice, k.ú. Teplice - Trnovany zapsané na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
-

B)

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

10.
Usnesení č. 59/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litoměřice, se
sídlem Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.p.č. 857/30 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 857/22 o výměře 12681 m2 dle geometrického
plánu č. 3750-243/2010 ze dne 12.10.2010),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice zapsané na LV č. 1108 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, 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

11.
Usnesení č. 60/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Žabovřesky nad Ohří, se sídlem U silnice 1, 411 17 Libochovice, IČ: 526771, na budoucí
darování (převod) nemovitostí, a to:
- těleso komunikace č. III/24614 včetně příslušenství a součástí – úsek od křižovatky se
silnicí II/246 na konec silnice v délce 0,453 km (staničení 0,000 – 0,453 km) na pozemku
p.č. 1081/2,
- pozemek: p.p.č. 1081/2 o výměře 4984 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žabovřesky nad Ohří, k.ú. Žabovřesky nad Ohří, pozemek zapsaný na LV č. 451 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2012

12.
Usnesení č. 61/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje ČR - Ředitelství
silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 –
Nusle, IČ: 65993390, a to:
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- pozemek: p.p.č. 2559/9 o výměře 2985 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, zapsané na LV č. 2126 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, 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) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

13.
Usnesení č. 62/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: část PK č. 718/1,
obec Mšené-lázně, k.ú. Vrbice u Mšeného - lázní, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č.
3723/2011 a doložky dle přílohy č. 33 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek vedený ve zjednodušené evidenci: část PK č. 718/1,
obec Mšené-lázně, k.ú. Vrbice u Mšeného - lázní, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

14.
Usnesení č. 63/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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. 2752/3 o výměře 1770 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2752/6 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velká Bukovina, k.ú. Velká Bukovina, zapsaných 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: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č.
34/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 34 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. 2752/3 o výměře 1770 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2752/6 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velká Bukovina, k.ú. Velká Bukovina, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

15.
Usnesení č. 64/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 866/1 o výměře 5711 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Unčín u Krupky, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
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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: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 115/11/4120 a doložky dle přílohy č. 35 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. 866/1 o výměře 5711 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Unčín u Krupky, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

16.
Usnesení č. 65/27Z/2011
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. 927/1 o výměře 3573 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 927/2 o výměře 967 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 927/5 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č.
118/11/4120 a doložky dle přílohy č. 36 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 927/1 o výměře 3573 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 927/2 o výměře 967 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 927/5 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

17.
Usnesení č. 66/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2247/1 o výměře 4702 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaný 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: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 128/11/4120 a doložky dle přílohy č. 37 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. 2247/1 o výměře 4702 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

18.
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Usnesení č. 67/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Vejprty, se
sídlem Tylova 87/06, Vejprty, PSČ: 431 91, IČ: 00262170, a to:
- pozemek: p. č. 1354/1 o výměře 2341 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1354 o výměře 8177 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1354/2 o výměře 4288 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1354 o výměře 8177 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 2164/7 o výměře 630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 2164/1 o výměře 9323 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1283/1 o výměře 1560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1283/1 o výměře 2058 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1510/1 díl „d“ o výměře 2939 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1510/1 o výměře
4691 m2 a přisloučen do p. p. č. 1510/1 o výměře 3117 m2geometrickým plánem č.
1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1510/3 díl „e“ o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1510/1 o výměře
4691 m2 a přisloučen do p. p. č. 1510/1 o výměře 3117 m2 geometrickým plánem č.
1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1510/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek přisloučen do p. p. č. 1510/1 o výměře 3117
m2 geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
těleso místní komunikace v délce cca 1650 m na pozemku p. č.1354/1, 1354/2,
2164/7, 1283/1, 1510/1 (dle geometrického plánu č. 1128-100/2011 ze dne
11.7.2011),
obec Vejprty, k. ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Vejprty a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Vejprty, se sídlem Tylova 87/06, Vejprty, PSČ: 431 91, IČ: 00262170 na budoucí přijetí
daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: p. č. 1354/1 o výměře 2341 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1354 o výměře 8177 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1354/2 o výměře 4288 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1354 o výměře 8177 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 2164/7 o výměře 630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 2164/1 o výměře 9323 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
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pozemek: p. č. 1283/1 o výměře 1560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1283/1 o výměře 2058 m2
geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1510/1 díl „d“ o výměře 2939 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1510/1 o výměře
4691 m2 a přisloučen do p. p. č. 1510/1 o výměře 3117 m2geometrickým plánem č.
1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1510/3 díl „e“ o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 1510/1 o výměře
4691 m2 a přisloučen do p. p. č. 1510/1 o výměře 3117 m2 geometrickým plánem č.
1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
- pozemek: p. č. 1510/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek přisloučen do p. p. č. 1510/1 o výměře 3117
m2 geometrickým plánem č. 1128-100/2011 ze dne 11.7.2011),
těleso místní komunikace v délce cca 1650 m na pozemku p. č.1354/1, 1354/2,
2164/7, 1283/1, 1510/1 (dle geometrického plánu č. 1128-100/2011 ze dne
11.7.2011),
obec Vejprty, k. ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Vejprty
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

19.
Usnesení č. 68/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Rumburk, se
sídlem: se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p. p. č. 419/53 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 419/50 o výměře 206 m2)
- pozemek: p. p. č. 458/6 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 458 o výměře 987 m2)
- pozemek: p. p. č. 465/4 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 465 o výměře 1475 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň)
pozemek: p. p. č. 498/4 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 498/5 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 498 o výměře 3177 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň

-

-

pozemek: p. p. č. 520/17 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 520/2 o výměře 2771 m2)
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-

-

pozemek: p. p. č. 524/12 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 524/2 o výměře 5600 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň)
pozemek: p. p. č. 1621/1 o výměře 207 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 1621/9 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1621/1 o výměře 1201 m2)
pozemek: p. p. č. 1626/5 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek vznikl sloučením dílu „u“ o výměře 44 m2, který
byl oddělen z p. p. č. 1626/1 o výměře 1526 m2, druh pozemku: zahrada a dílu „t“ o
výměře 21 m2, který byl oddělen z p. p. č. 1624/1 o výměře 1290 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň)
pozemek: p. p. č. 1640/5 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1640 o výměře 761 m2, druh
pozemku: zahrada)
pozemek: p. p. č. 1641/7 o výměře 242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek vznikl sloučením dílu „n2“ o výměře 242 m2, který
byl oddělen z p. p. č. 1641 o výměře 1718 m2 a dílu „g“ o výměře 0,03 m2, který byl
oddělen z p. p. č. 2433 o výměře 677 m2)

pozemek: p. p. č. 2433/5 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 2433/7 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 2433 o výměře 677 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
-

vše dle geometrického plánu č. 2652-65/2010 ze dne 26. 11. 2010
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Rumburk a předání uvedených nemovitostí
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

20.
Usnesení č. 69/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Štětí, se sídlem
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.p.č. 304/2 o výměře 314 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 305 o výměře 103 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
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- pozemek: p.p.č. 327/6 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 327/1 o výměře 446 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha dle geometrického plánu č. 1452521/2011 ze dne 17.2.2011),
- pozemek: p.p.č. 774/12 díl „a+b“ o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
(pozemek oddělen z p.p.č. 774/12 o výměře 5743 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace a přisloučen do pozemku p.č. 686/1 dle geometrického
plánu č. 1453-521/2011 ze dne 15.3.2011),
obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední
škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, PSČ: 411 08, IČ: 46773509.
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. 6. 2012

22.
Usnesení č. 70/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 45797072:
- pozemek: p.p.č. 455/7 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsáno na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 1530/4 o výměře 1193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsáno na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
- pozemek: p.p.č. 856 o výměře 854 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 573/7 o výměře 94 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
využití: zemědělský půdní fond
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsáno na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
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 smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 5. 2013
23.
Usnesení č. 71/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 581/1 díl „a“ o výměře 80 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 581/1 o výměře 3556 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
geometrickým plánem č. 109-156/2008 ze dne 11. 11. 2008)
obec Šluknov, k. ú. Kunratice u Šluknova, zapsané na LV č. 38 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední
odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka 580,
407 77 Šluknov, IČ: 47274719
za
nemovitost z vlastnictví Františka Kratochvíla, bytem: Kunratice 52, Šluknov, 407 47
Varnsdorf 1, RČ: 220428/044, a to:
- pozemek: p. p. č. 581/3 díl „c“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 581/3 o výměře 646 m2, druh
pozemku: zahrada, geometrickým plánem č. 109-156/2008 ze dne 11. 11. 2008)
obec Šluknov, k. ú. Kunratice u Šluknova, zapsanou na LV č. 1527 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Františka Kratochvíla a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Střední lesnická škola a
Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace, se sídlem:
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719.

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: 30. 9. 2012

24.
Usnesení č. 72/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Přemysla Bartoše,
bytem Prostřední 3489, 760 01 Zlín, a to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/8) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu vlastnictví č.
2418,
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/16) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223,
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- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/16) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 92.547,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany Kopové, bytem
Václavská 484, 760 01 Zlín, a to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/8) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu vlastnictví č.
2418,
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/16) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223,
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/16) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 92.547,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

25.
Usnesení č. 73/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Vladimíra Hiekeho,
bytem Labská 583/7, 410 02 Lovosice, a to:
- pozemek: p.p.č. 3780/8 (podíl 1/60) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 5223 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
8.975,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

26.
Usnesení č. 74/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jiřího Floriána,
bytem U Stadionu 272/11, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p.p.č. 3780/53 (podíl ¼) o výměře 1125 m2, druh pozemku: orná půda,
zapsaný na LV č. 2080, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3780/43 o výměře 2268 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3577/2 (podíl 1/8) o výměře 312 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2079, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3577 o výměře 2357 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 80.063,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Vladimíry Floriánové,
bytem Plešivecká 1405/30, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p.p.č. 3780/53 (podíl ¼) o výměře 1125 m2, druh pozemku: orná půda,
zapsaný na LV č. 2080, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3780/43 o výměře 2268 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3577/2 (podíl 1/8) o výměře 312 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaný
na LV č. 2079, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3577 o výměře 2357 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 80.063,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

27.
Usnesení č. 75/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jitky Klenky, bytem
509 Beecroft rd. Suite 1701, M2N 0A3 Kanada, a to:
- pozemek: p.p.č. 3780/8 (podíl 1/8) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu vlastnictví č.
5223,
- pozemek: p.p.č. 4309/15 (podíl 1/8) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší chráněné
území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2418 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
68.594,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012
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28.
Usnesení č. 76/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od MVDr. Ivo
Kunstýře, bytem v. Graevemeyer Weg 42c, 305 39 Hannover, a to:
- pozemek: p.p.č. 3576 (podíl ¼) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2418 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
116.500,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

29.
Usnesení č. 77/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Marty Procházkové, bytem
Na Výsluní 2172, 413 01 Roudnice nad Labem a Jaroslava Tesaře, bytem 9. května 2035,
413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3865 o výměře 5645 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2391 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Martu
Procházkovou a Jaroslava Tesaře, za kupní cenu 2.325.485,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

30.
Usnesení č. 78/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Milana Šámala, bytem
Nové náměstí 705, 411 08 Štětí, a to:
- pozemek: p. p. č. 3857/6 o výměře 372 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
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obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 6549 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Milana Šámala,
za kupní cenu 167.400,- Kč.
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: 1. 6. 2012

31.
Usnesení č. 79/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) podílu nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jitky Soudské,
bytem Kunice 195, 251 63 Strančice, a to:
- pozemek: p.p.č. 3275/23 (podíl ½) o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1521 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
163.750,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 6. 2012

32.
Usnesení č. 80/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jarmily Štěpánkové,
bytem Fragnerova 2389/34, 160 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3532/3 (podíl 1/2) o výměře 3631 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3532/2 o výměře 71781 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3532/4 (podíl 1/2) o výměře 794 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3532/2 o výměře 71781 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3572/2 (podíl 1/2) o výměře 2372 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3572 o výměře 13025 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3572/3 (podíl 1/2) o výměře 643 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3572 o výměře 13025 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),

54

obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1794 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ladislava
Seligera (1/4), Petra Seligera (1/4) a Jarmilu Štěpánkovou (1/2), za kupní cenu 972.300,- Kč.
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: 1. 6. 2012

33.
Usnesení č. 81/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny Vronské, bytem Na
Urbance 1667, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3864 o výměře 4695 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1101 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Annu Vronskou,
za kupní cenu 1.878.000,- Kč.

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: 1. 6. 2012

34.
Usnesení č. 82/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Milana Houšteckého,
bytem U Trati 205, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 29/6 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
29/3 o výměře 1111 m2, geometrickým plánem č. 477-93/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 980 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Mgr. Milana Houšteckého za kupní cenu 113.500, -Kč

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
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35.
Usnesení č. 83/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ladislava Hynka,
bytem Dvořákova 1326/17, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/11 o výměře 162 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 814/2 o výměře 38.443 m2, geometrickým plánem č. 473-93/2011 ze dne
15.9.2011)
- pozemek: p. p. č. 814/12 o výměře 138 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 814/4 o výměře 12.754 m2, geometrickým plánem č. 473-93/2011 ze dne
15.9.2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ladislava Hynka (podíl 1/6)
za kupní cenu 25.000, -Kč
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Hynka,
bytem V Sídlišti 380, 407 11 Děčín 9, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/11 o výměře 162 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 814/2 o výměře 38.443 m2, geometrickým plánem č. 473-93/2011 ze dne
15.9.2011)
- pozemek: p. p. č. 814/12 o výměře 138 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 814/4 o výměře 12.754 m2, geometrickým plánem č. 473-93/2011 ze dne
15.9.2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Miroslava Hynka (podíl 1/6)
za kupní cenu 25.000, -Kč
3. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Lenky Nídrové, bytem
Dvořákova 1318/13, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/11 o výměře 162 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 814/2 o výměře 38.443 m2, geometrickým plánem č. 473-93/2011 ze dne
15.9.2011)
- pozemek: p. p. č. 814/12 o výměře 138 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 814/4 o výměře 12.754 m2, geometrickým plánem č. 473-93/2011 ze dne
15.9.2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Lenku Nídrovou (podíl 1/6)
za kupní cenu 25.000, -Kč

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1., 2., a 3. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
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36.
Usnesení č. 84/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Hikla, bytem
Ohradní 1353/33, 140 00 Praha 4, Michle, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jana Hikla (podíl 1/27) za kupní cenu
6.037,- Kč;
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslava Hikla, bytem
Čsl. Partyzánů 357, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jaroslava Hikla (podíl 1/27) za kupní cenu
6.037,- Kč;
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3. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Kaisra, bytem
Klicperova 173, Děčín XXXI - Křešice, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jana Kaisra (podíl 1/27) za kupní cenu
6.037,- Kč;
4. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Kaisra, bytem
Klicperova 228, Děčín XXXI - Křešice, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jana Kaisra (podíl 1/27) za kupní cenu
6.037,- Kč.
5. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Bc. Luďka Kaisra,
bytem Klicperova 173, Děčín XXXI - Křešice, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Bc. Luďka Kaisra (podíl 1/27) za kupní
cenu 6.037,- Kč;
-

6. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jána Kotrise, bytem
Potoční 6, Děčín XXXI - Křešice, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jána Kotrise (podíl 1/9) za kupní cenu
18.111,- Kč;
7. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Kotrise, bytem
Potoční 6, Děčín XXXI - Křešice, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Josefa Kotrise (podíl 1/9) za kupní cenu
18.111,- Kč;
8. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslava Kotrisze,
bytem Blinka 16, Plaňany, 280 02 Kolín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jaroslava Kotrise (podíl 1/9) za kupní
cenu 18.111,- Kč;
9. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího Kotrisze, bytem
Pražská 346, 281 04 Plaňany, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jiřího Kotrisze (podíl 2/27) za kupní cenu
12.075,- Kč;
10. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Petra Kotrisze, bytem
Nová 276, 285 74 Záboří nad Labem, a to:
60

pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Petra Kotrisze (podíl 1/9) za kupní cenu
18.111,- Kč;
-

11. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Marie Lafkové, bytem
Kochánky 92, 294 74 Předměřice nad Jizerou, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Marii Lafkovou (podíl 1/9) za kupní cenu
18.111,- Kč;
12. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Aleny Senčišinové,
bytem Jabloňová 62, Děčín XXXII - Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Alenu Senčišinovou (podíl 1/9) za kupní
cenu 18.111,- Kč;
-

13. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Veselé, bytem
Bynovská 152/71, Děčín XXI - Horní Oldřichov, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 817/3 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 817/2 o výměře 871 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 475-211/2011)
- pozemek: p. p. č. 822/17 o výměře 68 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/18 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 822/21 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 822/13 o výměře 44840 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 475-211/2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Evu Veselou (podíl 1/27) za kupní cenu
6.037,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. – 13. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

37.
Usnesení č. 85/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslava Urbana, bytem
U Trati 207, 405 02 Děčín 2, a Lindy Urbanové, U Trati 207, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 29/5 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
29/2 o výměře 1837 m2, geometrickým plánem č. 477-93/2011)
62

obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 991 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Jaroslava Urbana a Lindu Urbanovou (SJM)
za kupní cenu 198.500, -Kč
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

38.
Usnesení č. 86/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od manželů Zdeňka
Růžičky a Kláry Růžičkové, oba bytem Chbany 12, PSČ 431 57, a to:
- pozemek: p. p. č. 2/6 o výměře 10 m2 (oddělen z p.p.č. 2/2 o výměře 297 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 86-3/2008 ze dne 17. 3. 2009)
obec Chbany, k.ú. Chbany, zapsané na LV č. 54 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro manžele Růžičkovi, za kupní cenu 1.000,-- 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)1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2012

39.
Usnesení č. 87/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Římskokatolickou farností děkanstvím Chomutov, se sídlem náměstí 1. Máje 2, PSČ 430 01, Chomutov, IČ: 47792477
a Ústeckým krajem, na budoucí nákup (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 4676/6 o výměře cca 820 m2,
- pozemek: část p.p.č. 4695/36 o výměře cca 620 m2,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 360.000,--Kč (250,--Kč/m2)
pro potřeby investiční akce hrazené z ROP, a to: „Nová komunikace u města Chomutova“.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 5. 2012
40.
Usnesení č. 88/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Vinopala,
bytem Legionářská 1202/6, Chomutov, PSČ 430 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 553 o výměře 93 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 554/2 o výměře 341 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 554 o výměře 976 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 821-7135/2009)
- stavba: část obce Otvice, č.p. 207, umístěná na p.p.č. 553, způsob využití: bydlení
v obci Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 660 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 134.540,--Kč (310,--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. 5. 2012

41.
Usnesení č. 89/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Bednáře,
bytem Pesvice 76, Jirkov 1, PSČ 431 11, a to:
- pozemek: p.p.č. 809 o výměře 3482 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
v obci Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 639 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Jana Bednáře,
- pozemek: p.p.č. 4676/13 o výměře 21063 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 4676/1 o výměře 76227 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 4642-7135/2009)
- pozemek: p.p.č. 4676/14 o výměře 11 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z p.p.č. 4676/4 o výměře 57482 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 4643-7135/2009)
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 9933 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Jana Bednáře,
za kupní cenu 6,703.788,--Kč (273,--Kč/m2), s tím, že část kupní ceny ve výši 1,632.150,Kč + 5% sankce za předčasné splacení pohledávky u GE Money Bank, a.s. bude
uhrazena do 31. 1. 2012 a zbývající část bude uhrazena až po předložení potvrzení o
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úhradě pohledávky u GE Money Bank, a.s., na jehož základě bude proveden výmaz
zástavního práva k pozemkům p.č. 4676/4 a 4676/1 v k.ú. Chomutov I a dále 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. 5. 2012

42.
Usnesení č. 90/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, se
sídlem Nuselská 236/39, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, a to:
- pozemek:p.č. 70/4 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 70/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 70 o výměře 1935 m², druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, GP č. 1018/2011 ze dne 9.5.2011),
obec Starý Šachov, k.ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 146 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu ve výši 100,- Kč s připočtením
ostatních nákladů ve výši 1.500,- 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: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2012

43.
Usnesení č. 91/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků Zuzany
Bezunkové (podíl 1/3), bytem Útulná 497/24, 108 00 Praha 10, Malešice, Jana Fošenbauera
(podíl 1/3), bytem Dehtáry 7, Jenštejn, 250 91 Zeleneč v Čechách, Jany Fošenbauerové (podíl
1/3), bytem Chotouňská 480/2, 108 00 Praha 10, Malešice, a to:
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pozemek:p.č. 316/2 o výměře 79 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 316 o celkové výměře
1306 m², druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.120-81/2011 ze dne 17.6.2011),
obec Lobendava, k.ú. Severní, zapsané na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 3.951,- 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30. 6. 2012

44.
Usnesení č. 92/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Staré Křečany, IČ
00261653, se sídlem Staré Křečany č.p. 38, PSČ 407 61, a to:
- pozemek:p.č. 1426/14 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.č. 1426/9 o výměře 704 m², druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, GP č. 212-105/2011 ze dne 17.6.2011),
obec Staré Křečany, k.ú. Brtníky, zapsané na LV č. 237 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 8.900,- 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

45.
Usnesení č. 93/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Dany Bělové, bytem
Na lučinách 651/12, 417 12 Proboštov, a to:
- pozemek: p.p.č. 225/4 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 225/5 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 225/6 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Modlany, k.ú. Suché, zapsané na LV č. 385 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ing. Danu Bělovou, za kupní cenu 25.280,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

46.
Usnesení č. 94/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřiny Bečkové, bytem
Alejní 270, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, Miroslava Pecky, bytem Sibiřská 370, 403
31 Ústí nad Labem a Jindřicha Rosičky, bytem Seifertova 393, 403 31 Ústí nad, a to:
- pozemek: p.p.č. 3438/2 o výměře 1402 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2067 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jiřinu Bečkovou
(1/4), Miroslava Pecku (1/2) a Jindřicha Rosičku (1/4), za kupní cenu 181.150,- Kč.

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: 1. 3. 2012

47.
Usnesení č. 95/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Blanky Slavíkové,
bytem třída T.G. Masaryka 1251, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3906/5 o výměře 37 m2, druh pozemku: zahrada, (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 3906/3 o výměře 917 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 283264/2011 ze dne 2.11.2011),
- pozemek: p.p.č. 3906/6 o výměře 46 m2, druh pozemku: zahrada, (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 3906/4 o výměře 917 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 283264/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1869 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Mgr. Blanku
Slavíkovou, za kupní cenu 20.750,- Kč.

B)

ukládá
67

Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 8. 2012
48.
Usnesení č. 96/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od MUDr. Karla
Matoušovice, bytem Barrandovská 495/48, 152 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3751/9 o výměře 53 m2, druh pozemku: zahrada, (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 3751/1 o výměře 2280 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 283264/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1716 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro MUDr. Karla
Matoušovice, za kupní cenu 18.550,- Kč.

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: 1. 8. 2012

49.
Usnesení č. 97/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ivo Kadlečíka, bytem Na
Terase 2640, 413 01 Roudnice nad Labem a Josefa Klečky, bytem Sokolská 1098, 413 01
Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3408/8 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 3408/21 o výměře 319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3408/9 o výměře 2304 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
- pozemek: p.p.č. 3408/20 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3408/10 o výměře 9815 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 4892 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ivo Kadlečíka a
Josefa Klečku, za kupní cenu 108.800,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 1. 8. 2012
50.
Usnesení č. 98/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Radky Horáčkové,
bytem Řipská 2662, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3566/2 (podíl ¼) o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3566 o výměře 12675 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
37.375,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jana Lhoty, bytem
Horymírova 1259, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3566/2 (podíl ¼) o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3566 o výměře 12675 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
37.375,- Kč.
3. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jiřího Lhoty, bytem
Eledrova 559/11, 181 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3566/2 (podíl ¼) o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3566 o výměře 12675 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
37.375,- Kč.
4. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jany Zemanové,
bytem K Řípu 2660, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3566/2 (podíl ¼) o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda,
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 3566 o výměře 12675 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu
37.375,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. – 4. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 8. 2012

51.
Usnesení č. 99/27Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jaroslavy Hašlarové,
bytem Ke Kurtům 376/17, 142 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3827/2 o výměře 1599 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3827 o výměře 9362 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
- pozemek: p.p.č. 3833/2 o výměře 2101 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3833 o výměře 7671 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2539 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Jaroslavu
Hašlarovou, za kupní cenu 925.000,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 8. 2012

52.
Usnesení č. 100/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Floriána, bytem
Alej 17. listopadu 1739, 413 01 Roudnice nad Labem a Krasoslava Floriána, bytem Stadická
1731, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3588/2 o výměře 524 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3588 o výměře 15481 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
- pozemek: p.p.č. 3588/3 o výměře 509 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3588 o výměře 15481 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 3486 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Josefa Floriána a
Krasoslava Floriána, za kupní cenu 186.900,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 8. 2012

53.
Usnesení č. 101/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Paneše, bytem
Chvalínská 2278, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3271/16 o výměře 377 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3271/1 o výměře 5198 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
- pozemek: p.p.č. 3271/17 o výměře 8 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 3271/1 o výměře 5198 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 283264/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 3357 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Josefa Paneše, za
kupní cenu 100.100,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 8. 2012

54.
Usnesení č. 102/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti HARGO a.s.,
se sídlem Švédská 39/107, 150 00 Praha, a to:
- pozemek: p.p.č. 3408/22 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3408/18 o výměře 17284 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 2.11.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 7858 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro společnost
HARGO a.s., za kupní cenu 26.550,- Kč.

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: 1. 8. 2012

55.
Usnesení č. 103/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Josefa a Jany
Pillerových, oba bytem Karlovo náměstí 86, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3904/6 o výměře 47 m2, druh pozemku: zahrada, (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 3904/5 o výměře 2002 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 283264/2011 ze dne 2.11.2011),
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obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1110 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Josefa Pillera
a Janu Pillerovou (SJM), za kupní cenu 18.800,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 8. 2012

56.
Usnesení č. 104/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.

57.
Usnesení č. 105/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/26Z/2011 bod A) ze dne 2. 11.
2011, a to takto:
v části :
„ -část tělesa komunikace č. II/2251 – koncový úsek silnice v délce 0,393 km na pozemku
p.č. 90/1 v k.ú. Poláky,
- těleso komunikace č. II/22511 – celá délka silnice, 0,583 km na pozemcích p.č. 249/1 a
249/2 v k.ú. Přeskaky,
- těleso komunikace č. II/22513 – celá délka silnice, 0,939 km na pozemcích p.č. 347 v k.ú.
Soběsuky nad Ohří a p.č. 174, 161/1 a 161/2 v k.ú. Roztyly,“
se ruší
a nahrazuje se:
„ -část tělesa komunikace č. III/2251 – koncový úsek silnice v délce 0,393 km na pozemku
p.č. 90/1 v k.ú. Poláky,
- těleso komunikace č. III/22511 – celá délka silnice, 0,583 km na pozemcích p.č. 249/1 a
249/2 v k.ú. Přeskaky,
- těleso komunikace č. III/22513 – celá délka silnice, 0,939 km na pozemcích p.č. 347 v
k.ú. Soběsuky nad Ohří a p.č. 174, 161/1 a 161/2 v k.ú. Roztyly,“.
58.
Usnesení č. 106/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Blatno u Podbořan týkající se pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
pozemek: p. č. 1190/2 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek: p. č. 1326 o výměře 1136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 1331/2 o výměře 3851 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: p. č. 1340/3 o výměře 12045 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: p. č. 1349 o výměře 737 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 1351/3 o výměře 399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 1356/2 o výměře 12648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: p. č. 1358/2 o výměře 5703 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 1358/6 o výměře 6895 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k. ú. Blatno u Podbořan, zapsaný na LV č. 66 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Blatno u Podbořan, a to:
pozemek: p. č. 66/1 o výměře 6137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 66/2 o výměře 13335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 66/3 o výměře 16514 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 66 /4 o výměře 5012 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p. č. 66/5 o výměře 10509 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blatno, k. ú. Blatno u Podbořan, zapsaný na LV č. 66 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 43591 m2 na 51507 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 7916 m2 ve výši 129.630,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012
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59.
Usnesení č. 107/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Židovice u Hnojnic týkající se pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
pozemek: p. č. 315 o výměře 12732 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p. č. 320/1 o výměře 8249 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: p. č. 320/3 o výměře 726 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Libčeves, k. ú. Židovice u Hnojnic, zapsaný na LV č. 110 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Židovice u Hnojnic, a to:
pozemek: pracovní číslo 110/1 o výměře 17417 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
pozemek: pracovní číslo 110/2 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
pozemek: pracovní číslo 110/3 o výměře 2787 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
pozemek: pracovní číslo 110/4 o výměře 7952 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Libčeves, k. ú. Židovice u Hnojnic, zapsaný na LV č. 110 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 21707 m2 na 28604 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 6897 m2 ve výši 59.873,- Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A)1. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

60.
Usnesení č. 108/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se změnou katastrální hranice pozemků (zrušení spůlné hranice) v k. ú. Staré Hraběcí
a v k. ú. Velký Šenov ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 1040 o výměře 1773 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velký Šenov, k. ú. Staré Hraběcí, zapsaný na LV č. 641 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. 2860 o výměře 1852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaný na LV č. 702 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. Staré
Hraběcí a v k. ú. Velký Šenov, a to:
původně
pozemek: p. p. č. 1040 o výměře 1773 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velký Šenov, k. ú. Staré Hraběcí, zapsaný na LV č. 641 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. 2860 o výměře 1852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaný na LV č. 702 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. 2860 o výměře 3625 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaný na LV č. 702 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: 30. 9. 2012

61.
Usnesení č. 109/27Z/2011
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k.ú. Bystřany-Světice týkající se pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 631/1 o výměře 17443 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 631 o výměře 23130 m2 dle geometrického plánu č. 3609/2010 ze dne 18.10.2011),
- pozemek: p.č. 631/2 o výměře 2987 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 631 o výměře 23130 m2 dle geometrického plánu č. 3609/2010 ze dne 18.10.2011),
obec Bystřany, k.ú. Bystřany-Světice, zapsaných na LV č. 913 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B) bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Bystřany-Světice, a to:
- pozemek: pracovní číslo 631/1 o výměře 19004 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: pracovní číslo 631/2 o výměře 3358 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Bystřany, k.ú. Bystřany-Světice, zapsaných na LV č. 913 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 20430 m2 na 22362 m2.
C) rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 1932 m2 ve výši 5.820,- Kč.
D) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012
62.
Usnesení č. 110/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Bečov u Mostu týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1878/1 o výměře 14122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu
- pozemek: p. č. 1901 o výměře 11060 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu
- pozemek: p. č. 1933/2 o výměře 5259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bečov, k. ú. Bečov u Mostu, zapsaných na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
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organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Bečov u Mostu, a to:
- pozemek: pracovní číslo 2329 o výměře 15971 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2339 o výměře 6941 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2350 o výměře 15854 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2365 o výměře 31188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2405 o výměře 5661 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Bečov, k.ú. Bečov u Mostu, zapsaných na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 30463 m2 na 75615 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 45152 m2 ve výši 322 715,83
Kč.

D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2012

63.
Usnesení č. 111/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o přeložkách silnic číslo smlouvy ŘSD: 02-OO-001058
čj.: 6369/21/11/21100.4-nos související s realizací stavby „D8-0805 Lovosice -Řehlovice“
(dále jen smlouva) dle přílohy č. 38 tohoto usnesení, jejímž předmětem jsou práva a
povinnosti stran při realizaci přeložek silnic ve vlastnictví Ústeckého kraje.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o přeložkách silnic, uvedenou v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2012

64.
Usnesení č. 112/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o realizaci nadjezdů silnic číslo smlouvy ŘSD: 02-OO-001059 čj.:
6370/21/11/21100.4-nos související s realizací stavby „D8-0805 Lovosice -Řehlovice“ (dále
jen smlouva) dle přílohy č. 39 tohoto usnesení, jejímž předmětem jsou práva a povinnosti
stran při realizaci nadjezdu silnic, které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje a budou z důvodu
trvalé změny dopravy veřejně prospěšnou stavbou dálnice D8 na tyto nadjezdy překládány.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o realizaci nadjezdů, uvedenou v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2012

65.
Usnesení č. 113/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o přeložkách silnic číslo smlouvy ŘSD: 02-OO-001060
čj.: 8161/21/11/21100.4-nos související s realizací stavby „D8-0805 Lovosice -Řehlovice“
(dále jen smlouva) dle přílohy č. 40 tohoto usnesení, jejímž předmětem jsou práva a
povinnosti stran při realizaci přeložek silnic ve vlastnictví Ústeckého kraje.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o přeložkách silnic, uvedenou v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2012

66.
Usnesení č. 114/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o úpravě odvodnění číslo smlouvy ŘSD: 02-OO-001061
čj.: 8162/21/11/21100.4-nos související s realizací stavby „D8-0805 A Lovosice -Řehlovice“
(dále jen smlouva) dle přílohy č. 41 tohoto usnesení, jejímž předmětem jsou práva a
povinnosti stran při realizaci odvodnění silnice III/25832, která je ve vlastnictví Ústeckého
kraje.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
smlouvu o úpravě odvodnění, uvedenou v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2012

67.
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Usnesení č. 115/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o narovnání vlastnických práv a o zřízení věcných břemen dle
přílohy č. 42 tohoto usnesení, k nemovitostem, a to ve znění:
A) Narovnání vlastnický práv
obsahem je vymezení vlastnických práv podzemních prostor budovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje, které jsou ne zcela standardně členěny, mezi Ústeckým krajem a
společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
B) Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.
zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to: podzemní podlaží pod pozemkovou
parcelou č. 2431/6 o výměře 3947 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, obec
Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaným na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj. Oprávněný:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 25041738. Zavázaný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. Obsahem je užívání části prostor 1.
podzemního podlaží budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 za účelem parkování 6
vozidel a průjezd a průchod prostory 1. podzemního podlaží budovy č.p. 3118 na pozemku
p.č. 2431/6 na dobu neurčitou, to vše za jednorázovou úhradu 100,- Kč + DPH,
C) Zřízení věcného břemene ve prospěch Ústeckého kraje
zřízení věcného břemene k nemovitostem, a to: budovy: č.p. 3122, část obce: Ústí nad
Labem-centrum, způsob využití: občanská vybavenost, umístěné na pozemku označeném
jako p.p.č. 2431/5, budovy: č.p. 3121, část obce: Ústí nad Labem-centrum, způsob využití:
občanská vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako p.p.č. 2431/11, pozemek:
p.p.č. 2431/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, pozemek:
p.p.č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, obec Ústí nad
Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaným na LV č. 3048 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156. Zavázaný: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem: Velká
Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738. Obsahem je povinnost
vlastníka budovy č.p. 3122 a 3121 strpět:
- užívání části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na p.p.č. 2431/5 za
účelem parkování 6 vozidel oprávněného, a to v rozsahu dle přiloženého plánu, na
dobu neurčitou,
- průchod a průjezd přes budovu č.p. 3121 umístěnou na p.p.č. 2431/11 za účelem
přístupu k podzemním garážím budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 a to
v rozsahu dle přiloženého plánu, na dobu neurčitou,
- průchod a průjezd přes budovu č.p. 3122 umístěnou na p.p.č. 2431/5 za účelem
přístupu k podzemním garážím budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 a to
v rozsahu dle přiloženého plánu na dobu neurčitou,
to vše za jednorázovou úhradu 100,- Kč + DPH,

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o narovnání
vlastnických práv a o zřízení věcných břemen, jejímž předmětem je narovnání vlastnických
práva a zřízení věcných břemen uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové,
hejtmance Ústeckého kraje.
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Termín: 1. 6. 2012
68.
Usnesení č. 116/27Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 110/24Z/2011 ze dne 29.6.2011.

B)

rozhoduje
o uzavření dohody o uznání vlastnického práva dle přílohy 43 tohoto usnesení, mezi
Ústeckým krajem a Martinem Lobkowiczem, bytem U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha,
k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 3338/55 o výměře 251 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 3338/56 o výměře 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 3338/57 o výměře 507 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 7946 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Martina
Lobkowicze a Ústecký kraj (duplicitní vlastnictví).

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o uznání vlastnického
práva nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance
Ústeckého kraje.
Termín: 1. 3. 2012

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 1 – 68 (vyjma
bodu č. 21)

Usnesení č. 117/27Z/2011
Plán práce Kontrolního výboru ZÚK na 1. pololetí 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí 2012.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 118/27Z/2011
Vyhodnocení činnosti Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje za rok 2011 a plán práce Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje na rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
80

1. Vyhodnocení činnosti Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZÚK za rok 2011
dle předloženého materiálu
2. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZÚK na rok 2012 dle
předloženého materiálu
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 119/27Z/2011
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje: personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, členy těchto výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Výbor pro zemědělství, životní prostředí a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje
členka
Blanka Vrbová,
2. Výbor finanční Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Ing. Michal Kasal,
3. Výbor legislativně - právní Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Miroslav Tlapák,
4. Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Aleš Kassal.
B) volí
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, členy těchto výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Výbor pro zemědělství, životní prostředí a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje
členka
Bc. Marcela Dušková,
2. Výbor finanční Zastupitelstva Ústeckého kraje
členka
JUDr. Hana Jeníčková,
3. Výbor legislativně - právní Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Mgr. Karel Novotný,
4. Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Ing. Bronislav Schwarz
(Hlasování: 33 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 120/27Z/2011
Schválení koncepce spolupráce mezi Ústeckým krajem a Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
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předloženou Koncepci spolupráce Ústeckého kraje s Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina)
B)

souhlasí
s navázáním spolupráce mezi Ústeckým krajem a Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina)

C)

ukládá
Jaroslavu Foldynovi, předsedovi Výboru pro zahraniční vztahy ZÚK, ve spolupráci
s předsedou Výboru pro národnostní menšiny ZÚK PhDr. Václavem Hofmannem, připravit
návrh Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Ivano-Frankivskou oblastí
(Ukrajina).
Termín: 30. 6. 2012

(Hlasování: 42 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 121/27Z/2011
Personální změny ve Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vzdání se funkce člena Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing.
Valerije Kulackého.
B) volí
v souladu s § 35 odst.2 písm. p) zákona č 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů člena
Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Valentýnu Štípkovou.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/27Z/2011

–

Dohoda o obchodně ekonomické, vědeckotechnické
a
kulturní
spolupráci
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Ústeckým krajem (Česká republika)

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/27Z/2011

–

Text Prováděcí smlouvy

Příloha č. 3 k usnesení č. 11/27Z/2011

–

Dary složkám IZS na území Ústeckého kraje a
Střední škole energetické a stavební Chomutov
příspěvkové organizaci

Příloha č. 4 k usnesení č. 14/27Z/2011

–

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2012
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/27Z/2011

DOHODA
o obchodně ekonomické, vědecko - technické a kulturní spolupráci
uzavřená mezi
VLADIMIRSKOU OBLASTÍ (Ruská federace)
Sídlo:
Oktyabrsky 21, Vladimir, 600000
Zastoupená:
Nikolajem Vladimirovičem Vinogradovem, gubernátorem
Vladimirské oblasti
Kontaktní osoba: Svetlana Makarova
E-mail/telefon:
makarova@avo.ru, +74 922 327 107
IČ:
a
ÚSTECKÝM KRAJEM (Česká republika)
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Pavlína Hulenová, tajemnice Výboru pro zahraniční vztahy
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Aleš Konopásek, vedoucí odboru Kancelář hejtmana a
zástupce ředitele KÚÚK
E-mail/telefon:
hulenova.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 857
konopasek.a@kr-ustecky.cz, +420 475 657 777
IČ:
70892156

Preambule
Vladimirská oblast a Ústecký kraj (dále jen „Strany“) s přihlédnutím k
ustanovením Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských
vztazích a spolupráci podepsané dne 26. srpna 1993, která vstoupila v platnost

dne 5. března 1996, s ohledem na vzájemnou zainteresovanost na dalším
prohloubení, posílení a rozšíření ekonomické, vědecko-technické a kulturní
spolupráce, uvědomujíc si nutnost efektivnějšího využití materiálních zdrojů,
duchovního a kulturního potenciálu, finančních a majetkových možností, na
základě principů rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu uzavírají tuto dohodu
o obchodně ekonomické, vědecko - technické a kulturní spolupráci (dále jen
„Dohoda“).
Článek 1
V rámci této Dohody Strany spolupracují v souladu se svou platnou legislativou a
v mezích svých kompetencí.
Článek 2
Strany se zavazují spolupracovat v následujících oblastech:
-

ekonomiky, průmyslu, zemědělství, energetiky a obchodu;
vědy, techniky, vzdělávání a ochrany zdraví;
kultury a umění;
turistiky a sportu.
Článek 3

1. Strany budou podporovat vzájemný rozvoj obchodu, průmyslové, investiční a
dalších druhů spolupráce.
2. Strany vytvoří příznivé podmínky pro rozvoj společné činnosti subjektů
aktivních na území Vladimirské oblasti a Ústeckého kraje, včetně získávání,
podpory a ochrany investic.
Článek 4
1. Strany v rámci svých pravomocí napomohou uzavírání a realizaci smluv
(kontraktů) mezi subjekty aktivně působícími na území Vladimirské oblasti a
Ústeckého kraje na dodávky surovin, potravin, výrobků výrobně technického
určení, zboží společenské spotřeby a na poskytování služeb.
2. Za plnění závazků ze smluv (kontraktů) odpovídají subjekty, které tyto
smlouvy uzavřely.
Článek 5
Strany budou podporovat propagaci zboží vyráběného na území Vladimirské oblasti a
Ústeckého kraje, vytvoří podmínky pro organizování výstav a veletrhů produkce
podniků obou Stran.
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Článek 6
1. V zájmu zvýšení efektivnosti obchodně ekonomické spolupráce si Strany vymění
seznamy základních druhů služeb a exportní produkce, která se vyrábí ve Vladimirské
oblasti a Ústeckém kraji.
2. Strany budou iniciovat výměnu specialistů a studijní pobyty za účelem získání
zkušeností.
Článek 7
Strany přispějí k navazování vztahů mezi podniky, vědeckými institucemi a
organizacemi, zdravotními zařízeními a školami Vladimirské oblasti a Ústeckého
kraje.
Článek 8
Strany budou spolupracovat v oblasti výměny informací vědecko-technického a
vzdělávacího charakteru, podílet se na organizování společných seminářů, sympozií a
konferencí.
Článek 9
Strany se zavazují vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj a upevnění spolupráce v
oblasti turistiky a sportu, podporovat výměnu turistických a sportovních delegací.
Článek 10
Strany budou podporovat rozvoj kulturních styků, spolupráci a přímé kontakty mezi
divadly, muzei, tvůrčími spolky, sdruženími a fondy Vladimirské oblasti a Ústeckého
kraje a rovněž organizování výstav a pohostinských vystoupení uměleckých
kolektivů.
Článek 11
V rámci realizace ustanovení této Dohody Strany mohou uzavírat dílčí dohody
ohledně konkrétních zaměření oboustranné spolupráce v souladu s jejich platnou
legislativou.
Článek 12
1. Strany za účelem řádného plnění této Dohody, jeho kontrolu a řešení problémů
plnění zřizují společný orgán - Společný řídící výbor (dále jen ,,Výbor“).
Výbor má šest členů. Každá ze Stran jmenuje své tři zástupce nejpozději do
třech měsíců od data účinnosti této smlouvy, vždy na dobu nejméně jednoho
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roku. Výbor se schází dle potřeby na základě jeho svolání kteroukoliv ze Stran.
Místem jednání Výboru jsou střídavě sídla Stran.
2. Každá Strana si hradí své náklady vzniklé jí činností Výboru. Pokud vzniknou
Stranám společné náklady, Strany se dohodnou na způsobu jejich úhrady.
Pokud se Strany na způsobu úhrady společných nákladů nedohodnou, platí, že
každá Strana hradí polovinu společných nákladů.
Článek 13
1. Strany si vzájemně vymění informace a zkušenosti o oblastech uvedených v
Článku 2 této Dohody, případně i o jiných pro ně vzájemně zajímavých oblastech.
2. Strany si neprodleně vzájemně poskytnou informace o změnách v legislativě
Ruské federace a České republiky, které by mohly mít vliv na realizaci této Dohody.
Článek 14
Rozpory ve výkladu nebo aplikaci ustanovení této Dohody budou Strany řešit a
odstraňovat prostřednictvím konzultací.
Článek 15
Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných a číslovaných
dodatků.
Článek 16
1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu 5 let.
2. Tuto Dohodu je možné vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná
výpověď druhé Straně doručena.
3. Zánik této Dohody se nedotýká práv a povinností vyplývajících ze smluv
uzavřených na základě této Dohody a rovněž nebude mít vliv na uskutečnění
programů a projektů vycházejících z této Dohody.
Článek 17
1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma
Stranami a tímto dnem jsou Strany svými projevy vázány.
2. O uzavření této Dohody rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č………………. ze dne ……………….
3. O uzavření této Dohody bylo rozhodnuto Administrací Vladimirské oblasti
zastoupenou gubernátorem Nikolajem Vladimirovičem Vinogradovem.
4. Dohoda je vyhotovena ve dvou originálních exemplářích, jeden v ruském a
jeden v českém jazyce a obě verze mají shodný význam.
4

Ve Vladimiru dne ………………

Za Vladimirskou oblast

Za Ústecký kraj

………………………..
Nikolaj Vladimirovič Vinogradov
gubernátor

………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka
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Příloha č. 2 k usnesení č. 10/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo příjemce:
Číslo poskytovatele:

………

Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Červinka, pověřen řízením Úřadu Regionální rady
e-mail/telefon:
jiri.cervinka@nuts2severozapad.cz / 353 502 341
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bank.spojení:
4361022/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

e-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého kraje
RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
konopasek.a@kr-ustecky.cz / 475 657 754
kadlecova.z@kr-ustecky.cz /475 657 508

IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank.spojení:
882733379/0800, 2451462/0800 Česká spořitelna a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, tuto

P R O V Á D Ě C Í S M L O U V U O POSKYTNUTÍ

DOTACE

Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
(dále jen „Smlouva“)
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I.
Obecné ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou smlouvu o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ze dne 12.9.2011.
2. Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 10
odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“), zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
znění pozdějších předpisů poskytuje poskytovatel příjemci dotaci na účel uvedený
v čl. II této smlouvy a příjemce tuto dotaci přijímá.

II.
Výše dotace a její účel
1. „Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 56 583 000,- Kč (slovy:
padesátšestmiliónůpětsetosmdesáttřitisíckorunčeských),
z toho:
- neinvestiční dotace celkem ve výši
11 929 000,- Kč
z toho:
- dotace na činnost Regionální rady
11 729 000,- Kč
-

dotace na spolufinancování projektů ROP

200 000,- Kč

-

44 654 000,- Kč

-

investiční dotace celkem ve výši
z toho:
dotace na činnost Regionální rady

-

dotace na spolufinancování projektů ROP

43 800 000,- Kč

854 000,- Kč

účelově vázanou na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad –
Úřadu Regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního
programu Severozápad (ROP) pro rok 2012.

III.
Základní povinnosti příjemce a náležitosti vyúčtování
1. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu uvedenému v čl. II této
smlouvy a do 15.2. následujícího kalendářního roku doručí poskytovateli vyúčtování
jejího použití.
2. V případě, že dotace nebude použita pro stanovený účel nebo použití pro stanovený
účel nebude řádně prokázáno, vrátí příjemce poskytnuté prostředky v rozsahu,
v jakém nebyly užity ke stanovenému účelu nebo v rozsahu, v jakém užití ke
stanovenému účelu nebylo řádně prokázáno, do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o
této skutečnosti dozví na účty poskytovatele č. 8827333379/0800 (dotace na činnost)
nebo 2451462/0800 (dotace na spolufinancování projektů ROP).
3. V případě prodlení s doručením řádného vyúčtování dle odstavce 1 tohoto článku,
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zaplatí příjemce poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
4. Při prodlení trvajícím déle než 30 dnů se má za to, že příjemce řádně neprokázal
použití dotace pro stanovený účel a postupuje se dle odstavce 2 tohoto článku.
5. Veškeré finanční prostředky vyměřené platebním výměrem na odvod za porušení
rozpočtové kázně z poskytnuté dotace podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, budou vráceny na
bankovní účet poskytovatele č. 2451462/0800.

IV.
Uvolnění dotace
1. Poskytovatel poukáže částku dotace na účet příjemce č.4361022/0800 vedený u
České spořitelny, a.s., pobočka Ústí nad Labem v termínech dle uvedené tabulky, ve
kterém je dotace poskytována.
v Kč

Datum
úhrady
13.1.2012
3.2.2012
30.3.2012
27.4.2012
29.6.2012
10.7.2012
10.9.2012
Celkem

Činnost

Druh
investice
činnost ÚRR neinvestice
investice
projekty
ROP
neinvestice
projekty
ROP
investice
projekty
ROP
investice
činnost ÚRR neinvestice
projekty
ROP
investice
projekty
ROP
investice
X
X

Částka
854 000
6 000 000
6 000 000
200 000
4 800 000
11 000 000
5 729 000
11 000 000
11 000 000
56 583 000

V.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákon č.40/1964
Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Strany souhlasí, že smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského úřadu
Ústeckého kraje a Úřadu Regionální rady, která je přístupná pro účely zákona
č.106/1999 Sb., a která obsahuje údaje o smluvních stranách.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami. Je vyhotovena na čtyřech stranách a ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě
vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení příjemce.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
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5. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ………………..ze dne…………………
Za příjemce

Za poskytovatele

V Ústí nad Labem dne ………………

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

…….……………………………….

……………………………………..

Ing. Jiří Šulc

Jana Vaňhová

předseda Regionální rady

hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 3 k usnesení č. 11/27Z/2011

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území
Ústeckého kraje a Střední škole energetické a stavební Chomutov
příspěvkové organizaci.
1) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9/899, 40179 Ústí nad Labem
IČ: 7515153
Předmět daru :
Počet
kusů
12
Defibrilátor AED LIFEPAK 1000, včetně příslušenství
4
Světelná jednotka OZN 100-P 556-i
4
Alfanumerický LED ovládací panel pro displeje
OZN 100-P 556-i
88
Vesta POLICIE
167 Nášivka velká
167 Nášivka malá
1
Nůžkový stan
1
JVC BluRay recorder SR-HD1500EU
1
PRIMERA Disc Publisher 4101
7
Megafon Omnitronic MP-25
1
Kompresor Lenhard & Wagner LW 230 ES
1
Vysílací část (mobilním monitorovacím centrem)
1
Přijímací část (Velitelsko-štábní mobilní pracoviště)
1
Nafukovací záchranný stan GTX-33
5
Tabule Manažér K 240x120 cm
5
Interaktivní projektor Sanyo PLC WL 2503
4
Kopírka Aficio MP201SPF, stolek + SafeQ profesionál
1
Přívěsný vozík VZ-30 B1 AL
1
Přívěsný vozík na přepravu služebních psů
20
Minikamera DCR-11 CEL-TEC se záznamem na micro SD
20
Paměťová karta micro SDHC 8GB class 4
Celková cena daru činí 2.329.688,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
399.960,- Kč
48.830,- Kč
9.744,- Kč
41.184,- Kč
13.026,- Kč
7.718,- Kč
69.998,- Kč
58.704,- Kč
71.412,- Kč
10.143,- Kč
327.930,- Kč
87.433,20 Kč
92.566,80 Kč
324.392,- Kč
251.880,- Kč
297.600,- Kč
61.396,- Kč
112 671,- Kč
36.800,- Kč
6.300,- Kč

2) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 00829013
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
Systém pro obrazovou a zvukovou komunikaci
1
399.999,60 Kč
2
Defibrilátor AED LIFEPAK 1000, včetně příslušenství
66.660,- Kč
50
Reflexní vesta
23.700,- Kč
2
Sada reflexních vest na MÚ
3.240,- Kč
2
Záchranné vesty HIKO X-Treme
3.972,- Kč
1
Záchranné vesty HIKO X-Treme
1987,- Kč
2
SOF TACTICAL TOURNIQUET wide
645,- Kč
1
Ambuvak skládací Micro BVM
1.314,- Kč
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2
Dlaha SAM Splint XL
1
Drop leg pouch coyote černý
1
Lano 11mm 30m Static rore
1
RIG Petzl
1
Sack Cargo 35L RE
11
Rukavice – Worker gloves
51
Horolezecký materiál
2
Megafon Omnitronic MP-25
1
Rukavice – Worker gloves
1
Skil Lite
1
Tl-Block-Petzl
12
Triko IB OasisCreweBf200 – pro letecké záchranáře
1
Pulsní oxymetr prstový VM 2105 silikonový včetně pouzdra
Celková cena daru činí 562.351,60 Kč včetně DPH

3) ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70886300
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Defibrilátor AED LIFEPAK 1000, včetně příslušenství
1
Licence GIS MAPLEX
1
Licence GIS PUBLISHER
2
Megafon Omnitronic MP-25
1
PowerEdge R515 Rack
1
PV MD 1000 SAS/SATA Base
1
CCA agent pro 8 pracovišť – integrace Call Centrum do RCS
5
Nosič DrägerMan PSS 90 BII (Bodyguard II)
5
Plicní automatika PSS-P - přetlak, krátká hadice
5
Vývod pro 2. plicní automatiku PA/PSS 90
5
Držák plicní automatiky
5
Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM - kandahár
Láhev carbon kompozit 6,9L/300bar / 4,6kg
5
vč.ventilu Dräger
5
Potah na kompozitní láhev 6,9L
5
Láhvová „T“ spojka ( kompozit 2x6.8L/300bar)
5
Pouzdro na masku Protex
5
Plicní automatika PSS-RA( rovnotlak,dlouhá hadice)
Vyváděcí maska Panorama Nova RA-PC EPDM (náhlavní
5
kříž)
1
Vyprošťovací zařízení
1
Mobilní sklad
1
Vysokozdvižný vozík
40
Karabina STEEL D-KL-2T
9
Karabina STEEL O-KL-2T
9
Smyce DAISY CHAIN DYNEEMA
9
OKO DYNEEMA PRACOVNÍ (60cm)

390,- Kč
1.136,- Kč
1.132,- Kč
2.900,- Kč
1.100,- Kč
7.667,- Kč
16.357,01 Kč
2.898,- Kč
750,- Kč
2.200,- Kč
799,99 Kč
17.839,- Kč
5.665,- Kč

Cena vč.DPH
33.330,- Kč
81.000,- Kč
81.000,- Kč
2.898,- Kč
60.000,- Kč
256.799,90 Kč
220.043,- Kč

538.839,60 Kč

549.168,- Kč
169.800,- Kč
140.400,- Kč
14.784,- Kč
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9
Bunda Spring Jck Speciál
9
Kalhoty 118 Pants
9
Boty LaSportiva LS Tibet
9
Batoh na material tzv. Ropebag 55l
9
Rukavice Worker gloves
9
Celotělový postroj SKILL UNI
9
Karabiny 45/12/10kN typ Steel D-S
9
Saňovací prostředek - Petzl RIG
9
Zajišťovací smyčky – Lanyard 150cm
9
Ochranná přilba + ochranný štít - Petzl Alveo Best
9
HMS120-TWL duralová karabiny 24/8/7kN
9
Zavírací nůž PETZL - Spatha
Celková cena daru činí 2.328.440,50 Kč včetně DPH

103.522,- Kč

76.876,- Kč

4) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů
- kraj Ústecký
Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 71173811
Předmět daru :
Počet
Cena vč.DPH
kusů
1
Kladina 0,8 x 800 + tartanová úprava
1
Kladina 1,2 x 800 + tartanová úprava
1
Bariéra 150 x 200 + tartanová úprava
1
Bariera s oknem
1
Bariéra 150 x 200 (200) nastavovací pro PS
4
Bariera 0,7 x 200 CTIF nastavovací pro PS
378.594,- Kč
2
Plato 200 x 200 požární útok + tartanová úprava
4
Odkládací deska pro štafetu CTIF
2
Terče požární útok - sada
1
Elektrická signalizace k terčům
2
Domeček pro PS
8
Nádrž na PU LAMITEX
2
Lavička CTIF
Celková cena daru činí 378.594,- Kč včetně DPH
5) Střední škola energetická a stavební, Chomutov,
Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
IČ: 41324641
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
6
Hadice požární B 75 D.20M
Celková cena daru činí 253.329,60 Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
238.800,- Kč
14.529,60 Kč
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6) Město Benešov nad Ploučnicí
Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 00261181
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH
7) Obec Polepy
č. p. 112, 411 47 Polepy
IČ: 00264202
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH
8) Obec Libočany
č. p. 103, 439 75 Libočany
IČ: 47786663
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH
9) Městys Hostomice
Mlýnská 158, 417 52 Hostomice nad Bílinou
IČ: 00266311
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.800,- Kč včetně DPH
10) Obec Libouchec
č. p. 211, 403 35 Libouchec
IČ: 00266833
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

Cena vč.DPH
238.800,- Kč

Cena vč.DPH
238.800,- Kč
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11) Obec Vrbice
Hlavní 47, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
IČ: 00264652
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorové kalové čerpadlo HERON EMPH 80W 6,5HP
8
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 25.284,- Kč včetně DPH
12) Obec Strupčice
č. p. 51, 431 14 Strupčice
IČ: 00262145
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorové kalové čerpadlo HERON EMPH 80W 6,5HP
Celková cena daru činí 16.260,- Kč včetně DPH
13) Městys Slavětín
Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
IČ: 00265497
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Motorové kalové čerpadlo HERON EMPH 80W 6,5HP
Celková cena daru činí 16.260,- Kč včetně DPH
14) Obec Malé Březno
č. p. 7, 400 02 Ústí nad Labem 2
IČ: 00556891
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí motorové čerpadlo PLOVČER MINI GVC
Celková cena daru činí 24.300,- Kč včetně DPH
15) Obec Obrnice
Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČ: 00266116
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí motorové čerpadlo PLOVČER MINI GVC
Celková cena daru činí 24.300,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
16.260,- Kč
9.024,- Kč

Cena vč.DPH
16.260,- Kč

Cena vč.DPH
16.260,- Kč

Cena vč.DPH
24.300,- Kč

Cena vč.DPH
24.300,- Kč
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16) Město Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 1
IČ: 00266027
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Nafukovací člun Bombard Typhoon 420 S
1
Lodní motor Tohatsu 25BS
1
Přívěsný vozík na člun CBS P4B
Celková cena daru činí 141.455,- Kč včetně DPH

17) Městys Brozany nad Ohří
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 50.666,- Kč včetně DPH
18) Město Rumburk
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 50.667,- Kč včetně DPH
19) Obec Chuderov
č. p. 63, 400 02 Ústí nad Labem 2
IČ: 00266809
Předmět daru :
Počet
kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 50.667,- Kč včetně DPH

Cena vč.DPH
141.455,- Kč

Cena vč.DPH
50.666,- Kč

Cena vč.DPH
50.667,- Kč

Cena vč.DPH
50.667,- Kč
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Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012
v tis. Kč

Příjmy

Schválený Rozpočtový
rozpočet na výhled na rok
rok 2011
2012

Návrh rozpočtu na rok 2012
z toho:
Zdroje
celkem
Obligatorní Fakultativní

Zdroje celkem
Příjmy celkem
Běžné příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Neinvestiční transfery
Kapitálové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Investiční transfery
Financování celkem
Prostředky minulých let
Úvěr 2010 - 2011
Úvěr 2011 - 2013
Úvěrová linka pro oblast školství
Klubový úvěr (úvěrový rámec)
Úvěrový rámec 2012 - 2015
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011
Splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství

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

12 499 000
11 686 000
11 320 000
4 035 000
325 000
6 960 000
366 000
71 000
295 000
813 000
0
0
499 000
0
0
837 000
-140 000
-13 000

12 309 369
11 936 239
11 116 736
3 900 273
341 233
6 875 230
819 503
73 424
746 079
373 130
0
0
482 386
0
0
868 135
-140 000
-12 688

12 024 696
11 875 759
11 106 256
3 900 273
330 753
6 875 230
769 503
23 424
746 079
148 937

284 673
60 480
10 480

258 193

224 193

Splátka jistiny klubového úvěru (úvěr. rámce)
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015

-1 547 705
0

-67 000
-303 000

-724 703
-100 000

-724 703
-100 000

10 480
50 000
50 000
224 193

868 135
-140 000
-12 688

v tis. Kč

Výdaje

Výdaje celkem

Schválený Rozpočtový
rozpočet na výhled na rok
2012
rok 2011

12 771 883
10 083 659
2 688 224

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

12 499 000
10 507 000
1 992 000

Výdaje
celkem

12 309 369
10 415 435
1 893 934

Návrh rozpočtu na rok 2012
z toho:
Výdaje fakultativní
z toho:
Výdaje
obligatorní
11 217 821
10 016 957
1 200 864

udržení
stávajícího
stavu

992 853
361 762
631 091

související se
zvyšováním
standardu

98 695
36 716
61 979
v tis. Kč

ODBORY

Schválený Rozpočtový
rozpočet na výhled na rok
2012
rok 2011

Výdaje
celkem

Návrh rozpočtu na rok 2012
z toho:
Výdaje fakultativní
z toho:
Výdaje
udržení
související se
obligatorní
stávajícího
stavu

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

zvyšováním
standardu

12 771 883

12 499 000

12 309 369

11 217 821

992 853

98 695

95 395
269 911
124 450
48 000
32 550
5 181
1 945 904
4 000
7 080 725
168 591
459 399
1 712 089
77 280
685 008
63 400

99 000
328 000
121 000
45 000
57 000
5 000
1 130 000
4 000
7 102 000
178 000
478 000
1 857 000
95 000
748 000
252 000

107 486
378 208
196 715
39 200
60 340
5 043
978 135
2 000
7 031 304
180 241
477 818
1 849 058
86 240
800 721
116 860

89 320
346 407
48 250
15 754
60 310
5 043
938 135
2 000
6 962 604
162 772
445 418
1 849 058
55 440
237 310
0

15 460
31 801
97 865
22 846
30

2 706
0
50 600
600

7 000
0
68 700
17 469
32 290
0
30 800
551 732
116 860

33 000
0

110
0
11 679
0

zpracoval: odbor ekonomický, dne 11. 11. 2011

1
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Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2012
v tis. Kč
č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM

3 879 006

§ 3111 - celkem
1201
1204
1205
1209
1211
1212
1213
1231
1234
1237
1239
1243
1244
1246
1247
1248
1252
1257
1258
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1273
1276
1278
1281
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
2202
2203
2204
2205
2206
2223
2232
2234
2237
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2258
2259
2261
2263
2275
3202

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012

MŠ Arnoltice
MŠ Česká Kamenice, Palackého 141
MŠ Česká Kamenice, Komenského 182
MŠ Děčín II, Liliová 277/1
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11
MŠ Děčín XXXII, Májová 372
MŠ Dobrná
MŠ Horní Habartice 6
MŠ Janov
MŠ Jílové
MŠ Malá Veleň - Jedlka čp.46
MŠ Malšovice
MŠ Těchlovice
MŠ Valkeřice
MŠ Velká Bukovina
MŠ Jiříkov
MŠ Lobendava
MŠ Mikulášovice
MŠ Rumburk, V Podhájí
MŠ Rumburk, Komenského
MŠ Rumburk, Sukova
MŠ Rumburk, Krásnolipská
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře
MŠ Šluknov
MŠ Velký Šenov
MŠ Dolní Podluží
MŠ Horní Podluží
MŠ Jiřetín pod Jedlovou
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024
MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757
MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428
MŠ Varnsdorf, Národní 1617
MŠ Černovice 97
MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22
MŠ Hora Svatého Šebestiána
MŠ Hrušovany 15
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335
MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558
MŠ Zelená-Málkov
MŠ Nezabylice
MŠ Údlice, Droužkovická 306
MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581
MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554
MŠ Kadaň, Žitná 615
MŠ Kadaň, Klášterecká 1557
MŠ Kadaň, Husova 1337
MŠ Kadaň, Na podlesí 1481
MŠ Klášterec n. Ohří, Lípová 570
MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540
MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545
MŠ Račetice 44
MŠ Brňany

788 415
1 188
3 025
2 278
7 513
9 978
7 554
9 367
1 044
948
1 009
5 914
803
1 308
1 028
960
1 135
3 967
1 136
2 675
3 803
2 998
2 469
2 355
2 140
7 175
2 360
1 156
1 301
1 268
5 247
2 021
3 755
2 893
2 039
1 948
2 032
991
1 714
952
1 147
50 913
27 273
2 019
1 129
2 219
3 857
3 632
3 066
3 880
3 643
5 606
4 757
4 150
8 759
3 160
1 314
1 077
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3207
3208
3219
3223
3224
3232
3235
3237
3239
3241
3243
3246
3249
3251
3252
3253
3262
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3276
3279
3281
3288
3289
3291
3292
3293
3299
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3311
4204
4206
4208
4212
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4221
4222
4231
4233
4235
4239
4242
4243
4244
4245
4248

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

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
1 143
35 153
1 358
1 167
11 551
3 938
946
3 476
1 323
755
1 657
3 058
1 516
3 849
4 050
3 642
1 196
1 397
856
844
929
972
1 459
3 308
960
2 577
1 823
4 732
3 577
6 454
4 101
1 656
1 058
1 137
1 103
1 351
1 070
1 158
1 312
1 270
878
2 006
1 191
1 147
1 842
1 180
2 548
2 449
2 869
3 140
4 179
4 112
3 270
1 720
2 078
3 955
1 436
1 012
1 239
1 007
1 478
2 544
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4251
4254
4255
4265
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
5201
5202
5203
5204
5224
5226
5227
5238
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6211
6212
6213
6214
6215
6228
6231
6232
6233
6234
6235
6239
6241
6242
6243
6246
6247
6249
6251
6253
6254
6256
6257
6258
6265
6266
6267
6269
6271
6274
6276
6277
6281
6282

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

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
1 881
3 228
4 135
2 308
6 497
1 851
1 943
3 725
3 931
1 843
3 135
5 540
5 842
5 669
51 535
2 902
1 211
5 851
4 968
1 998
4 076
2 935
4 206
2 040
3 253
2 450
4 796
6 496
3 623
3 993
2 828
3 784
1 800
2 173
1 061
2 174
2 423
3 799
1 208
1 942
2 442
2 101
3 614
2 029
2 704
1 300
1 568
1 233
1 987
3 036
5 491
2 991
1 313
2 150
2 603
1 842
3 921
4 174
1 174
1 249
6 587
6 939
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Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

6283
MŠ Bílina, M.Švabinského
6291
MŠ Hostomice
6293
MŠ Hrobčice
6294
MŠ Ledvice
6295
MŠ Ohníč
7201
Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského
7202
MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence
7203
MŠ Ústí n.L., Marxova
7204
MŠ Ústí n.L., Škroupova
7205
MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova
7206
MŠ Ústí n.L., E.Destinové
7207
MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova
7208
MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební
7209
MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové
7211
MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní
7212
MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy
7213
MŠ Ústí n.L., Karla IV.
7214
MŠ Ústí n.L., Větrná
7215
MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická
7216
MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná
7217
MŠ Ústí n.L., Vinařská
7218
MŠ Ústí n.L., Vojanova
7219
MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců
7221
MŠ Ústí n.L., 5.května
7222
MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova
7223
MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem
7224
MŠ Neštěmice Ústí n.L., Mlýnská
7225
MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská
7226
MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí
7227
MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní
7228
MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova
7229
MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova
7252
MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády
7253
MŠ Chabařovice, Husovo náměstí
7258
MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova
7259
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
7262
MŠ Chuderov
7264
MŠ Hvězdička Malé Březno
7267
MŠ Dráček Povrly - Neštědice
7269
MŠ Dubice
7271
MŠ Řehlovice
7274
MŠ Trmice, Lovecká
7276
MŠ Velké Březno,Alej sportovců
7278
MŠ Domeček Velké Chvojno
7281
MŠ Telnice
§ 3112 - celkem
MŠ speciální,Louny
4228
4284
MŠ speciální,Žatec
§ 3113 - celkem
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
1202
ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice
1206
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3
1214
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145
1215
ZŠ Dr.Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
1216
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
1217
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.688/11
1218
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2
1219
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5
1221
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12
1222
1223
1224

ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
4 801
2 834
1 315
1 009
1 253
2 578
3 977
1 440
1 235
2 274
2 239
3 812
3 038
3 090
4 103
4 031
2 091
5 634
4 843
3 687
2 308
4 026
4 057
2 187
3 889
4 076
3 423
3 983
3 696
2 975
3 188
7 607
1 074
2 394
1 935
3 246
1 481
1 227
1 233
1 202
1 559
2 529
2 840
1 153
1 132
9 766
5 563
4 203
2 577 778
19 003
14 974
16 914
15 929
16 268
16 669
21 466
14 197
26 128
14 873
21 107
10 816

4

Příloha č. 5 k usnesení č. 14/27Z/2011
č. org.
1225
1241
1245
1249
1251
1253
1255
1259
1266
1267
1272
1274
1277
1279
1291
1292
1293
2201
2207
2208
2209
2211
2212
2213
2215
2216
2224
2225
2226
2227
2236
2238
2249
2251
2252
2253
2264
2265
2266
2271
2274
2276
2278
2282
3203
3204
3206
3209
3211
3212
3213
3214
3215
3221
3222
3225
3226
3227
3233
3238
3242
3244

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
ZŠ a MŠ Jílové
ZŠ a MŠ Markvartice
ZŠ a MŠ Verneřice
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ZŠ Jiříkov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov
ZŠ Dolní Podluží
ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská
ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše 469
ZŠ a MŠ Březno
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334
ZŠ Chomutov, Písečná 5144
ZŠ Chomutov, Hornická 4387
ZŠ Chomutov, Školní 1480
ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563
ZŠ Jirkov, Studentská 1427
ZŠ Jirkov, Nerudova 1151
ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675
ZŠ a MŠ Strupčice
ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363
ZŠ Kadaň, Školní 1479
ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102
ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683
ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480
ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676
ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519
ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447
ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská
ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57
ZŠ a MŠ Radonice 165
ZŠ a MŠ Vejprty
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
ZŠ a MŠ Hoštka
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZŠ Litoměřice, Ladova 5
ZŠ a MŠ Ploskovice
ZŠ a MŠ Polepy
ZŠ T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444
ZŠ Štětí, Školní 559
ZŠ Štětí, Ostrovní 300
ZŠ Terezín
ZŠ Úštěk
Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice
ZŠ a MŠ Čížkovice

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
17 256
15 335
7 950
8 180
9 831
11 342
15 883
7 202
14 881
15 133
14 896
10 573
8 603
10 013
10 208
14 177
12 057
8 462
21 113
19 360
15 365
17 281
17 170
20 531
20 173
21 487
14 862
16 253
12 658
29 846
7 753
7 597
13 218
14 423
13 605
12 525
18 490
14 364
13 670
5 871
7 850
10 346
11 122
7 367
9 747
10 469
8 787
11 290
15 425
13 963
14 837
12 299
13 964
7 437
9 380
8 554
12 463
12 093
13 320
9 180
6 874
6 898
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3247
3254
3255
3266
3267
3268
3277
3282
3286
3294
3295
3296
3301
4203
4213
4223
4224
4225
4226
4227
4232
4234
4236
4247
4249
4252
4256
4257
4261
4264
4266
4279
4281
4282
4283
5205
5206
5207
5208
5209
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5218
5222
5223
5225
5228
5229
5232
5233
5239
5241
5242
5243
6216
6217
6218
6219

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4
ZŠ a MŠ Třebenice
ZŠ a MŠ Třebívlice
ZŠ a MŠ Velemín
ZŠ Budyně nad Ohří
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka
ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova
ZŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ Lenešice
ZŠ Louny, 28. října
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, Přemyslovců
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Podbořany, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445
ZŠ Vroutek
ZŠ Lipenec
ZŠ Měcholupy
ZŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezruče
ZŠ Žatec, nám. 28. října
ZŠ Most, Svážná 2342
ZŠ Most, U stadionu 1028
ZŠ Most, Václava Talicha 1855
ZŠ Most, Zlatnická
ZŠ Most, Jakuba Arbesa
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614
ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912
ZŠ Most, Obránců míru 2944
ZŠ Most, Rozmarýnová 1692
ZŠ Most, J.A.Komenského 474
ZŠ Most, Albrechtická 414
ZŠ Most, Okružní 1235
ZŠ a MŠ Braňany
ZŠ a MŠ Bečov
ZŠ Obrnice
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
ZŠ s rozš.výuk.jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská
ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340
ZŠ a MŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech
ZŠ s rozš.výukou TV Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
17 821
16 148
11 165
12 581
8 034
7 687
7 778
8 004
11 610
17 795
24 205
14 681
10 355
12 630
7 947
12 135
18 083
23 775
15 724
14 145
3 669
6 158
19 695
6 387
10 575
8 642
14 808
12 039
8 594
5 921
6 223
18 316
23 934
13 191
8 603
9 599
20 263
17 580
15 095
20 395
14 644
20 942
17 407
21 873
18 334
12 922
15 671
7 927
9 221
10 161
31 569
25 866
28 382
11 219
11 018
12 772
5 635
10 044
20 680
9 177
7 943
14 845
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6221
6222
6223
6224
6225
6226
6229
6236
6237
6244
6245
6248
6252
6255
6259
6261
6262
6268
6272
6275
6279
6284
6285
6286
6292
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7254
7261
7263
7268
7273
7275
7277

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš.výukou HV Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš.vyuč.CJ Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš.vyuč.mat.a přír.př. Teplice, Buzulucká
ZŠ s rozš.vyuč.inf.a výp.techn.Teplice, Plynárenská
ZŠ Bystřany
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Košťany
Zša MŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ Krupka, Karla Čapka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ a MŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Hostomice
ZŠ Ústí n.L.., Palachova
ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí
ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova
ZŠ Ústí n.L., Karla IV.
ZŠ a MŠ Ústí n.L., SNP
ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova
Fakultní ZŠ Ústí n.L., České mládeže
ZŠ Ústí n.L., Mírová
ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická
ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová
ZŠ Ústí n.L., Vinařská
ZŠ Ústí n.L., Anežky České
ZŠ Ústí n.L., Neštěmická
ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem
ZŠ Ústí n.L., Hlavní
ZŠ Ústí n.L., Rabasova
ZŠ Ústí n.L., Hluboká
ZŠ Chabařovice,Masarykova
ZŠ Muchova, Chlumec
ZŠ a MŠ Libouchec
ZŠ a MŠ Povrly
ZŠ a MŠ Tisá
ZŠ Trmice, Tyršova
ZŠ Velké Březno

§ 3114 - celkem
2218
2222
2254
2267
2279
4258
4285
5231
7255

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881
ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289
ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269
ZŠ a prakt. škola Vejprty
ZŠ prakt.,Podbořany
ZŠ prakt.,Žatec
ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991
ZŠ prakt., Chabařovice

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
12 514
19 951
17 993
22 359
24 243
13 931
6 987
9 276
8 465
13 631
9 902
7 920
5 131
8 636
16 741
20 240
17 365
9 147
14 210
7 282
9 469
19 799
17 867
12 233
9 684
15 036
22 364
8 246
13 691
11 355
24 498
22 089
16 794
23 224
21 314
14 008
12 866
22 232
11 765
15 407
15 577
15 710
19 341
10 163
13 375
10 033
10 316
6 720
11 143
13 687
95 718
28 038
9 426
8 246
7 735
5 549
5 256
16 231
11 076
4 161
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č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

§ 3117 - celkem
1229
1232
1233
1236
1242
1256
1268
1269
1275
1282
1294
1295
1298
2235
2241
2242
2273
3201
3205
3234
3245
3256
3261
3265
3275
3283
3284
3285
3287
4202
4205
4209
4211
4241
4253
4262
4263
4267
4268
4271
5244
6278
7251
7265
7266
7272
7279

ZŠ a MŠ Dobkovice
ZŠ a MŠ Dolní Habartice
ZŠ a MŠ Heřmanov
ZŠ a MŠ Huntířov
ZŠ a MŠ Ludvíkovice
ZŠ a MŠ Lipová
ZŠ Rumburk, V. Kováře
ZŠ a MŠ Staré Křečany
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Rybniště
ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700
ZŠ Malšovice
ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78
ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40
ZŠ a MŠ Chbany
ZŠ a MŠ Mašťov
ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří
ZŠ a MŠ Křešice
ZŠ a MŠ České Kopisty
ZŠ a MŠ Klapý
ZŠ Lovosice, Všehrdova 1
ZŠ a MŠ Podsedice
ZŠ a MŠ Sulejovice
ZŠ a MŠ Bechlín
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Krabčice
ZŠ Libotenice
ZŠ a MŠ Chodouny
ZŠ a MŠ Mnetěš
ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠ Domoušice
ZŠ a MŠ Zeměchy
ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří
ZŠ Ročov
ZŠ a MŠ Černčice,Petrohrad
ZŠ a MŠ Bitozeves
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
ZŠ a MŠ Staňkovice
ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova
ZŠ a MŠ Zabrušany
ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní
ZŠ a MŠ Malečov
ZŠ a MŠ Petrovice
ZŠ Řehlovice
ZŠ Velké Chvojno

§ 3121 - celkem
1299

Gymnázium Česká Kamenice

§ 3122 - celkem
5237

SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.

§ 3141 - celkem
1203
1227
1228
1254
1296
1297
3217
3229

ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673
ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13
ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3
ŠJ Jiříkov
ŠJ Varnsdorf, nám. E.Beneše 2926
ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821
Centrální ŠJ Litoměřice
Centrální ŠJ Štětí

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
158 687
3 378
1 818
2 030
3 414
5 046
2 622
4 082
4 093
3 157
3 315
4 418
6 302
2 467
4 691
1 783
2 830
3 240
8 962
4 331
1 663
2 501
9 139
2 149
2 918
4 321
3 219
1 860
1 735
1 762
3 860
1 961
2 815
1 759
1 883
3 049
3 593
3 458
2 091
3 434
2 490
3 774
3 716
6 784
2 682
3 181
2 791
2 120
7 424
7 424
11 908
11 908
36 255
1 326
4 063
1 789
846
2 525
2 316
11 829
3 545
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č. org.
3258
3278
6238
6287
7257

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)
Centrální ŠJ Lovosice
ŠJ Budyně n. Ohří
ŠJ Dubí 1
Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní
ŠJ města Chabařovice

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

ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481
ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
ZUŠ Klementa Slavického Kadaň
ZUŠ Klášterec n. Ohří, J. A. Komenského 677
ZUŠ Vejprty
ZUŠ Litoměřice
ZUŠ Štětí
ZUŠ Lovosice
ZUŠ Roudnice n.L.
ZUŠ Louny
ZUŠ Postoloprty
ZUŠ Podbořany
ZUŠ Žatec
ZUŠ F.L.Gassmanna Most, Obránců míru 2364
ZUŠ Most, Moskevská 13
ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720
ZUŠ Krupka
ZUŠ Bílina
ZUŠ Dubí
ZUŠ Chabařovice

§ 3421 - celkem
1208
1226
1301
2231
2256
2269
3216
3228
3257
3297
4238
5245
6263
6273
6288
7282

Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice
DDM Děčín IV, Teplická 344/38
DDM, Varnsdorf
DDM Jirkov
DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381
DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
DDM Litoměřice
DDM Štětí
DDM ELKO Lovosice
DDM Trend Roudnice n.L.
DDM Postoloprty
Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most
DDM Cvrček Krupka
DDM Osek
DDM Bílina
DDM Ústí n. L.

CELKEM

Návrh rozpočtu
PN na rok 2012
3 703
1 295
663
1 099
1 256
142 031
3 791
11 748
10 076
4 668
5 606
2 082
13 332
2 572
9 099
9 921
10 077
2 714
3 250
7 955
15 869
4 403
10 457
3 109
3 704
2 110
5 488
51 024
4 838
8 705
1 528
1 813
2 659
1 939
2 601
1 672
1 399
1 813
1 346
4 394
2 157
1 703
4 001
8 456
3 879 006

zpracoval: odbor ekonomický
dne: 7. 9. 2011
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Příloha č. 7 k usnesení č. 18/27Z/2011

Dotační program
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012“
1. Název dotačního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje:
Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. odst. 2)
b) a e) Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen Zásady). V souladu
s těmito okruhy se jedná se o podporu aktivit v oblasti protidrogové politiky
a zdravotnictví. Dotační program je vyhlášen na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XZ/2011 ze dne 21. prosince 2011.
3. Sledovaný záměr
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných v nestátních
zdravotnických zařízeních na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující služby realizované na území Ústeckého
kraje v období od 1. ledna do 31. prosince 2012:
a) zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci
programů hospicové péče.
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS
a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve
zdravotnických zařízeních
Okruh žadatelů:
-

fyzická nebo právnická osoba s registrací nestátního zdravotního
zařízení

4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících
s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče.
5. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie (smlouva o založení Evropského společenství).
6. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90% z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven),
nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
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dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 30.000 Kč. Maximální výše dotace není stanovena.
7. Termín vyhlášení
21. prosince 2011
8. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných
formulářích, které jsou přílohou tohoto programu a podepsána oprávněným
zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena
proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny
v čl. VI, odst. 3).
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI odst. 1) Zásad doručena na krajského úřadu nejpozději do 31. ledna
2012 (v případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do
14:00 hodin).
Elektronicky je možné žádost podat na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI, odst. 3) doručit
v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI odstavcích
1) a 2), tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického
podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu uzávěrky,
nebudou posuzovány.
Formální nedostatky, tj. zejména absence či neúplnost předepsaných
formulářů a příloh, nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např.
identifikační údaje žadatele, adresa apod.) nebo numerické chyby v rozpočtu
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projektu, jsou v souladu s čl. VI odst. 5 Zásad důvodem pro to, aby žádost
nebyla dále hodnocena podle čl. IX Zásad.
9. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do 30. dubna 2012.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
10. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
11. Hodnotící kritéria
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu
- efektivita (využívanost kapacity) služby
- ekonomická přiměřenost
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz čl. VIII odst. 12 a 13 Zásad)
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2012 z jiných
zdrojů než z rozpočtu ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb).
12. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
č. 1 dotačního programu. Rozpočet služby je přílohou č. 2.

je

přílohou

Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více projektů (služeb). Každá služba, na kterou je žádána
dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
13. Náležitosti projektu (popisu služby v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
jejich vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII odst. 4) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti
14. Povinné přílohy žádosti dle čl.: V odst. 3 Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
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b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
g) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
h) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále.
15. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou 3 tohoto dotačního programu.
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Příloha č. 9 k usnesení č. 25/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

821/2010 – dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Zdeněk Francl, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: francl.z@kr-ustecky.cz, 475 657 179
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Obec Želenice
Sídlo:
Na Návsi č. p. 27, 434 01 Most
Zastoupený:
Jaroslavem Vaškem – starostou obce Želenice
Kontaktní osoba: Jaroslav Vašek – starosta obce Želenice
E-mail/telefon: info@zelenice.cz, 476 118 628
IČ:
00266205
DIČ:
Bank. spojení: 2923917/0300 ČSOB, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. odst. 1. a článku č. 2 odst. 6. smlouvy,
uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 31. 3. 2010 č.
23/13Z/2010, kterým byla obci Želenice poskytnuta dotace ve výši 3 500 000,- Kč z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Kanalizace obce
Želenice – III. etapa“, takto:
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Článek I.
1. Za slovy „investiční dotaci ve výši“ se vyjímá částka 3 500 000,- Kč (slovy: - tři miliony pět
set tisíc – korun českých) a vkládá se částka 4 850 000,- Kč (slovy: - čtyři miliony osm set
padesát tisíc – korun českých).
Článek II.
6. Za slovy „podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši do“
se vyjímá 70% a vkládá 69, 43%.

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Jaroslav Vašek
starosta obce Želenice
příjemce
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

825/2010 – dodatek č. 2

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Zdeněk Francl, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: francl.z@kr-ustecky.cz, 475 657 179
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Obec Podsedice
Sídlo:
Podsedice č. p. 29, 411 15 Podsedice
Zastoupený:
Veronikou Kulichovou – starostkou obce Podsedice
Kontaktní osoba: Veronika Kulichová – starostka obce Podsedice
E-mail/telefon: ou_podsedice@volny.cz, 416 594 240
IČ:
00555207
DIČ:
Bank. spojení: 35329471/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 31. 3. 2010 č. 23/13Z/2010, kterým byla
obci Podsedice poskytnuta dotace ve výši 714 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace PD stavby „Kanalizace a ČOV pro obce Podsedice,
Chrášťany a Obřice“, takto:
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Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2012. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Veronika Kulichová
starostka obce Podsedice
příjemce
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Program na podporu včelařů na území Ústeckého kraje
pro rok 2012
Program na podporu včelařů na rok 2012 (dále jen Program) vyhlašuje Zastupitelstvo
Ústeckého kraje v souladu s prioritami Ústeckého kraje a Zásadami pro poskytování
účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými usnesením ZÚK č.
10/26Z/2011 ze dne 2.11.2011 (dále jen „Zásady“)
I.
Cíl programu:
V kulturní zemědělské krajině Ústeckého kraje má včelařství nezastupitelnou multifunkční
pozici. Přestože v posledních letech došlo k jisté renesanci včelařství, je meziročně
statisticky zaznamenáván jeho setrvalý útlum. Pokles počtu drobných včelařů a jejich
vysoký průměrný věk jsou jednou z příčin snižujícího se počtu včelstev a nerovnoměrného
zavčelení v jednotlivých katastrech Ústeckého kraje. Cílem Programu je zvrátit tento
nepříznivý vývoj, navázat na pozitivní výsledky Programu na podporu začínajících včelařů na
rok 2011 a oživit zájmové včelaření podporou jak zcela nových zájemců o včelaření, tak i
těch, kteří krátkodobě již včelaří.
II.
Účel dotace
Dotaci v rámci Programu lze poskytnout na dva druhy projektů:
A/ „Založení chovu včel v katastrálním území ………, včelař ……….“ , v případě, že včelař
dosud nevlastní žádná včelstva, úly a základní včelařské vybavení (dále jen žadatel),
Tento projekt spočívá v pořízení:
a) minimálně tří a maximálně pěti včelstev,
b) minimálně tří a maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím
dnem a příslušenstvím,
c) základního včelařského vybavení (např. mezistěn, ochranného oděvu, kuřáku, rozpěráku,
odvíčkovací vidličky, rámků nebo přířezů).
Projekt musí vždy zahrnovat komponenty dle písm. a) ,b) i c)
B/ „Rozšíření chovu včel v katastrálním území ………, včelař ……….“ , v případě, že včelař
je již registrován v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění , doba registrace však nepřesáhla 3 roky (dále jen registrovaný žadatel)
Tento projekt spočívá v případném rozšíření chovu o:
d) další nové úly a včelstva v maximálním počtu pěti
nebo v pořízení
e) dalšího technického včelařského vybavení (např. medomet, vařák, manipulační technika)
nebo ve využití možnosti pod písm. d) i e) současně
Projekt může zahrnovat komponenty pod písm. d) a e)
Plánovaný rozpočet projektu včetně vyčíslení plánovaných nákladů je nedílnou
součástí žádosti. Při sestavování rozpočtu je třeba respektovat poznámku uvedenou
ve formuláři žádosti.
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III.
Zařazení programu do oblasti dle Zásad:
Ochrana životního prostředí.
IV.
Forma a povaha dotace:
Dotace bude poskytována z neinvestičních prostředků.
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
V.
Minimální a maximální výše dotace a výše spoluúčasti žadatele na financování
projektu:
minimální výše dotace je stanovena na
8 000,maximální výše dotace nesmí přesáhnout 16 000,Žadatel musí financovat minimálně 20% uznatelných nákladů projektu.
VI.
Podmínky vymezující žadatele a registrované žadatele o dotaci:
- pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území Ústeckého kraje,
- dosažení věkové hranice 15 let ke dni podání žádosti, v případě nezletilosti žadatele
zastupování jeho zákonným zástupcem,
- zprostředkování žádosti a společné včelaření mezi manžely nebo přímými příbuznými
(děti, rodiče) není přípustné
- zajištění odborné garance a dohledu potvrzené na formuláři žádosti i vyúčtování (ze
strany občanského sdružení působícího v oblasti chovu včel nebo profesionálního
včelaře).
VII.
Termín vyhlášení programu a zahájení příjmu žádostí o dotaci:
leden 2012
VIII.
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o dotaci:
Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje do 29. 2. 2012.
IX. Způsob podání žádosti:
V zalepené obálce označené „Program na podporu včelařů na území Ústeckého kraje
pro rok 2012“ a „Neotevírat“ na formuláři, který je přílohou č. 1 Programu.
doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/4
400 02 Ústí nad Labem
X.
Konzultační místo:
Pro písemný styk:, viz doručovací adresa
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Pro osobní styk: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
budova C, Stroupežnického ul.,1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: Ing. Karla Škorpilová,
tel. 475 657 914, e-mail: skorpilova.k@kr-ustecky.cz

XI.
Hodnocení žádostí:
Provádí Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje na základě návrhu zpracovaného
odborem životního prostředí a zemědělství (formální a věcné aspekty žádosti vyhodnotí
odborní pracovníci odboru) podle časového pořadí podání žádosti, a to až do vyčerpání
finančních prostředků vyčleněných pro tento Program z rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2012.
Pokud předložená žádost bude obsahovat formální nedostatky, které nebudou do uplynutí
termínu pro podání žádosti odstraněny, žádost bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální
nedostatky se považuje nepravdivé či chybné uvedení předepsaných údajů (identifikační
údaje žadatele a garanta, adresa a podob.), numerické chyby v rozpočtu projektu, nečitelné
zpracování žádosti (kromě strojopisu se připouští též vyplnění formuláře ručně hůlkovým
písmem).
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude neprodleně po přijetí usnesení
zveřejněno na úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje.
Neúspěšní žadatelé budou o neposkytnutí dotace písemně vyrozuměni.
XII.
Termín vyhlášení výsledku výběru příjemců dotace:
Do 15. 5. 2012.
XIII.
Smlouva o poskytnutí dotace:
Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude mezi poskytovatelem
a žadatelem, případně jeho zákonným zástupcem nebo registrovaným žadatelem uzavřena
smlouva o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 2 Programu.
XIV.
Datum uznatelnosti nákladů projektu:
Uznány budou náklady vynaložené na projekt v kalendářním roce poskytnutí dotace, a to od
1. dubna 2012 až do termínu ukončení projektu, tj. 31. srpna 2012.
XV.
Realizace projektu a předložení vyúčtování :
Projekt musí být realizován nejdéle v termínu do 31. srpna 2012. Změny v rámci
procentuálního účelového určení prostředků oproti schválené žádosti o dotaci je možné
provádět za předpokladu dohody poskytovatele a příjemce dotace uzavřené formou dodatku
ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Nejpozději do 30. září 2012 musí být předloženo vyúčtování na formuláři, který je přílohou č.
3 tohoto Programu, včetně veškerých dokladů o pořízení jednotlivých komponentů projektu,
tzn. též jednotlivé doklady za pořízení pomůcek a vybavení v kategorii ostatní. Účetní
doklady související s projektem je třeba označit číslem smlouvy a textem „Projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem“.
XVI.
Vyplacení dotace:
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Dotace bude poskytnuta jednorázově formou bezhotovostního převodu na bankovní účet
příjemce po předložení řádně vyplněného formuláře vyúčtování dle přílohy č. 3 Programu a
nákupních dokladů k jednotlivým komponentům projektu a za předpokladu, že byly splněny
závazné ukazatele:
- ukončení realizace projektu do 31. 8. 2012
- předložení vyúčtování projektu do 30. 9. 2012
- zajištění spoluúčasti na celkových uznatelných nákladech projektu v minimální výši
20%
- dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu
- náklady byly shledány v plném rozsahu uznatelnými z hlediska termínu vzniku,
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel, bude vyplacen jen alikvotní díl podpory. Při nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu bude dotace krácena o 80% plánovaných nákladů chybějícího
komponentu.

XVII.
Udržitelnost projektu
Příjemce dotace je povinen věnovat se osobně včelařství po dobu 3 let následujících po roce
vyplacení dotace, tj. do konce roku 2015. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
povinen vrátit poskytovateli třetinu poskytnuté dotace za každý nedokončený rok chovu včel.
Povinnost vrácení dotace nevznikne, pokud včelař prokáže, že nezanedbal řádnou péči o
včelstva, chov včel nezanikl jeho vinou a včelař učinil přiměřená preventivní opatření proti
vnější příčině zániku chovu včel (mráz, choroby).
XVIII.
Povinnosti příjemce:
Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a označit na
své náklady jednotlivé úly logem a názvem kraje a textem: „Projekt chovu včel je
spolufinancován Ústeckým krajem“
Po dobu udržitelnosti projektu (čl. XV.) zajistit odborný dohled garanta dle čl. V.
Ústecký kraj je oprávněn provádět kontrolu poskytnutých účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Příjemce je povinen umožnit kontrolu správnosti čerpání
poskytnutých účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje do tří let ode dne
poskytnutí podpory.
Příjemce je povinen respektovat závěry kontroly provedené příslušným odborem nebo
odborem kontroly krajského úřadu.
V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.
Příjemce je povinen poskytnout pověřené osobě (ke dni vyhlášení tohoto Programu je
pověřenou osobou Českomoravská společnost chovatelů, a.s., se sídlem Hradištko 123, 252
09 Hradištko, IČ 26162539) v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
(plemenářský zákon) a podle § 80 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob
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stanovených plemenářským zákonem, v platném znění, údaje o počtu včelstev a umístění
jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku. Hlášení počtu včelstev a
umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který
chovateli včel poskytuje pověřená osoba.
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Příloha č. 1 Programu

Žádost o dotaci z Programu na podporu včelařů na území
Ústeckého kraje pro rok 2012 na realizaci projektu:
1/ „ Založení chovu včel v katastrálním území ………………………………………,
včelař …………………………………………..“
2/ „ Rozšíření chovu včel v katastrálním území ………………………………………,
včelař …………………………………………..“
Příjmení, jméno, titul
Adresa trvalého bydliště
Včetně PSČ
(viz čl. V Programu)
Doručovací adresa v případě,
že se tato liší

Datum narození
Telefon, e-mail
Bankovní spojení, číslo účtu
Lokalizace plánovaného umístění
včelstev, obec, katastrální území
V případě registrovaného žadatele
počet stávajících včelstev a datum
registrace dle zákona č. 154/2000 Sb.
Odbornou garanci dle čl. V Programu
zajišťuje ČSV ZO nebo profesionální
včelař včetně identifikačního čísla
zastoupený panem (í)
Adresa sídla odborného garanta
Č. telefonu, e-mail
Potvrzení žádosti odborným
garantem: datum a podpis
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Plánovaný rozpočet projektu
Položka projektu

Počet ks

Cena za ks

Plánované náklady
celkem

Nástavkové úly
Včelstva
Pomůcky a vybavení
z toho

x

x

Ostatní

x

x

x

Celkem

Poznámka: pomůcky a vybavení v pořizovací ceně nad 500 Kč rozepsat, další
pomůcky a vybavení v pořizovací ceně do 500 Kč v součtu zahrnout pod položku
ostatní

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že splňuji podmínky uvedené v článku V Programu na podporu
včelařů na rok 2012 a že všechny informace, které jsem uvedl v žádosti jsou
pravdivé. Dále prohlašuji, že nemám nevypořádané závazky k Ústeckému kraji
ani České republice. V dané věci jsem nepožádal o podporu z jiného zdroje.

V …………………………………………

Dne …………………………………………

Podpis žadatele …………………………………………………………….
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Příloha č. 2 Programu

Číslo poskytovatele:
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu
„Založení (Rozšíření) chovu včel v k.ú. ……………….. , včelař ………………………….“
(dále jen „projekt“)
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Karla Škorpilová, odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
skorpilova.k@kr-ustecky.cz / 475 657 914
70892156
CZ 70892156
882733379/0800 Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Příjemce
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
E-mail/telefon:
Bankovní spojení:
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011
ze dne 2.11.2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami. Nedílnou
součástí smlouvy je Program na podporu včelařů na území Ústeckého kraje pro rok 2012
schválený usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne (dále jen „Program“)
Článek I. Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. ze dne neinvestiční
dotaci ve výši Kč (slovy:), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
00000000/0000, za předpokladu, že příjemce splní všechny podmínky stanovené smlouvou
a Programem.
Článek II. Účel dotace
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1. Dotace je přidělena za účelem realizace projektu „Založení (Rozšíření) chovu včel v k.ú.
……………, včelař ……………………“ specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace
v rámci Programu.
2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha 1.a) - žádost o poskytnutí dotace obsahující
plánovaný nákladový rozpočet projektu.
Článek III. Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy či programu požadovat
na příjemci vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky
poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce
s vrácením dotace, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až do
výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z prodlení
nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů od doručení výpovědi.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek IV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního
registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace a se svými právy a
povinnostmi stanovenými Programem a že si je vědom, že Program je nedílnou součástí
smlouvy a že jako takový je pro příjemce závazný.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 2 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
8. Poskytovatel potvrzuje, že:
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o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č.
…………..ze dne …………….
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Datum

příjemce

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Karla Škorpilová

referent ZPZ

Vedoucí odboru

Ing. Veronika Vítková

VO ZPZ

Jana Stohlová

referent EKO

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

standardní vzor

Předchozí souhlas

není požadován
Usnesení č.:

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Podpis
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Příloha č. 3 Programu

Vyúčtování dotace dle smlouvy č.: 12/SML………… ze dne …………
poskytnuté z Programu na podporu včelařů na území Ústeckého
kraje pro rok 2012 na realizaci projektu:
1/ „ Založení chovu včel v katastrálním území ………………………………………,
včelař …………………………………………..“
2/ „ Rozšíření chovu včel v katastrálním území ………………………………………,
včelař …………………………………………..“
Příjmení, jméno, titul
Adresa trvalého bydliště
Včetně PSČ
(viz čl. V Programu)
Doručovací adresa v případě,
že se tato liší
Datum narození
Telefon, e-mail
Bankovní spojení, číslo účtu
Lokalizace umístění včelstev, obec,
katastrální území
V případě registrovaného žadatele
počet stávajících včelstev a datum
registrace dle zákona č. 154/2000 Sb.
Odbornou garanci dle čl. V Programu
zajišťuje ČSV ZO nebo profesionální
včelař včetně identifikačního čísla
zastoupený panem (í)
Adresa sídla odborného garanta
Č. telefonu, e-mail
Potvrzení vyúčtování odborným
Garantem: datum a podpis
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Skutečně vynaložené náklady na realizaci projektu
Položka projektu

Počet ks

Cena za
ks

Pomůcky a vybavení
z toho

x

x

Ostatní

x

x

Skutečné
náklady
celkem

Doklady
přiložené pod
pořad.č.

Nástavkové úly
Včelstva

Celkem
Poznámka: pomůcky a vybavení v pořizovací ceně nad 500 Kč rozepsat, další
pomůcky a vybavení v pořizovací ceně do 500 Kč v součtu zahrnout pod položku
ostatní, doložit jednotlivými doklady
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že splňuji podmínky uvedené v článku V. Programu na podporu
včelařů na rok 2012 a že všechny informace, které jsem uvedl ve vyúčtování
jsou pravdivé a k datu vyúčtování platné. Dále prohlašuji, že nemám
nevypořádané závazky k Ústeckému kraji ani České republice. V dané věci
jsem nepožádal o podporu z jiného zdroje.

V …………………………………………

Dne …………………………………………

Podpis příjemce …………………………………………………………….
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Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity
na území Ústeckého kraje v roce 2012
(dále jen „Program“)
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“, schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2.11.2011 (dále jen „Zásady“), pokud není
v Programu stanoveno jinak.
Dotace z tohoto Programu může být poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu
Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 379 dne
28.12.2006.
Úvod
Větrolamy a zeleň ve volné krajině vytváří neměnný přírodní prvek, který často bývá součástí
ÚSES (územní systém ekologické stability). Doprovodná zeleň v krajině plní také zásadní
funkci v ochraně zemědělské půdy před větrnou a vodní erozí. Větrolamy mohou být tvořeny
jak stromovým patrem, tak i keřovým a bylinným.
Krajinným prvkem s mimořádným významem pro biodiverzitu jsou na druhou stranu rovněž
nejrůznější fragmenty trávníků a starých pastvin, které v posledních desetiletích leží ladem a
často podléhají postupnému zarůstání dřevinnou vegetací. V zájmu ochrany ohrožených druhů
živočichů a rostlin by proto měl být podporován alespoň částečný návrat tradičních forem
hospodaření na tyto plochy.
Předmět dotace
Podpora je poskytována na tato opatření:
 Zakládání, obnova, údržba, a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové
porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.
 zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnova a péče
o ně
 zakládání, obnova a péče o břehové porosty
 péče o památné stromy a aleje
 využívání geograficky původních vzácných a ohrožených druhů dřevin
při zakládání nelesních vegetačních prvků


Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
 likvidace invazních druhů rostlin
 kosení travních porostů se zastoupením vzácných a ohrožených druhů
 extensivní pastva travních porostů se zastoupením vzácných a
ohrožených druhů
 příprava a využití regionálních travních směsí pro zakládání a obnovu
druhově bohatých luk a pastvin
 vytváření přírodních tůní a mokřadů
 reintrodukce králíka divokého v oblasti jeho předchozího rozšíření
 Zakládání biopásů na orné půdě
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Obsah vyhlašovaného Programu dle čl. V Zásad
I. Název dotačního Programu
„Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2012“
II. Zařazení dotačního Programu do oblasti
Ochrana životního prostředí
III. Sledovaný záměr
Zvýšení biodiverzity a protierozní ochrany zemědělské půdy na území Ústeckého kraje.
IV. Forma dotace, stanovení účelu použití prostředků, povaha dotace, výše spoluúčasti
příjemce
 neinvestiční dotace
 na přiznání dotace není právní nárok
 dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných
ukazatelů
 dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou
dotaci použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který
realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost
 minimální výše poskytované dotace činí 50.000,- Kč
 maximálně výše poskytované dotace činí 300.000,- Kč.
 maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 dotaci nelze využít na daň z přidané hodnoty, pokud příjemce podpory má
nárok na odpočet této daně.
 žadatel může předložit více dotačních projektů
 dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých
v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta
 uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není níže definován jako
neuznatelný a který splňuje všechny následující podmínky:
 vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
 vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve
schváleném období realizace
 byl uhrazen do konce realizace projektu
 byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace
na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a
podložený prvotními podpůrnými doklady
 neuznatelný náklad je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
 dlužný úrok
 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
 nákupy pozemků nebo budov
 rekonstrukce a opravy nemovitostí
 ztráty z devizových kurzů
 občerstvení a reprezentativní pohoštění
 nájemné s následnou koupí (leasing)
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cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník
práce ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je
uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro
zaměstnance ve veřejných službách a správě (zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů)
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost,
nemoc)

V. Okruh žadatelů
 obec v Ústeckém kraji,
 subjekt, který je občanským sdružením, právnickou nebo fyzickou osobou
působící na území Ústeckého kraje, s výjimkou právnických osob, jejichž
zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj, a který
splňuje následující kritéria vhodnosti:
 je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník,
 má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
 je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.
VI. Termín vyhlášení

 leden 2012

VII. Termín uzávěrky pro přijímání projektů
 29. 2. 2012 (rozhodující je datum podání na podatelně
Krajského úřadu Ústeckého kraje)
VIII. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
Do 15. 5. 2012.
Termín schválení dotací na jednotlivé projekty je odvislý od termínů jednání Rady a
Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2012.
IX. Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Pro písemný styk: viz dále uvedená doručovací adresa
Pro osobní styk: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
budova C, Stroupežnického ul.,1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: Ing. Karla Škorpilová,
tel. 475 657 914, e-mail: skorpilova.k@kr-ustecky.cz
X. Hodnotící kritéria
Hodnocení projektů provede Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje na základě návrhu
zpracovaného odborem životního prostředí a zemědělství.
Komise posoudí žádosti z hlediska významu projektu a účelnosti vynaložených prostředků a
stanoví pořadí předložených žádostí o dotaci. Na základě těchto kriterií doporučí Radě a
Zastupitelstvu schválit projekty k dotaci, včetně uvedení její výše.
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně zveřejněno na úřední desce
krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni žadatelé o dotaci budou o jeho
výsledcích vyrozuměni odborem životního prostředí a zemědělství. Na základě tohoto
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vyrozumění pro účely uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude požadováno na
předepsaném formuláři aktuální čestné prohlášení příjemce, kterým potvrdí, že ke dni
uzavření smlouvy se změnily/nezměnily okolnosti týkající se příjemcem přijatých podpor de
minimis, které příjemce uvedl již při podání žádosti.
XI. Formulář žádosti

Žadatel předkládá žádost o dotaci písemně na předepsaném formuláři (příloha č. 1
Programu). Kromě strojopisu Program umožňuje též čitelné zpracování hůlkovým
písmem.

Vyplněný formulář žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými
přílohami lze zaslat poštou, datovou schránkou nebo podat osobně na podatelně
Krajského úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené slovy: NEOTVÍRAT –
PODPORA OBNOVY KRAJINY A BIODIVERZITY s uvedeným plným jménem
(názvem) žadatele a úplnou adresou.
Krajský úřad Ústeckého kraje

Adresa doručení:
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem


Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci budou:
 Projekt, který musí obsahovat tyto náležitosti:
 stručný a výstižný název projektu,
 stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace
měřitelných cílů),
 jasně formulovaný účel realizace projektu (předpokládaný konečný
přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele),
 územní působnost projektu,
 místo realizace (zákres do kopie katastrální mapy),
 popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele a jeho
okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování a
vyhodnocení),
 navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které
zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
 časový plán předpokládané realizace zpracovaný do jednotlivých etap,
 celková plánovaná výše nákladů na projekt, včetně požadované výše
dotace a jiných zdrojů financování v Kč vyjádřená zároveň v
procentuálním podílu požadované dotace na celkových plánovaných
nákladech rozpočtu,
 pravdivě a přehledně sestavený neinvestiční nákladový rozpočet
projektu,
 další podklady dle povahy projektu – seznam vzácných a ohrožených
druhů rostlin, invazních druhů rostlin apod.,
 u nových výsadeb musí být předložena udržitelnost (následná péče)
projektu na následující 3 roky od provedení výsadby.


Povinné přílohy žádosti:
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doklady o právní subjektivitě a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí
výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.),
doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat
smlouvy),
doklady o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a dále
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují závazky vůči Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků,
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce poskytnuty,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhů předchozích 3 let
za přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis zpracované na předepsaném
formuláři v případě, že příjemcem podpory je subjekt, který používá jiné účetní
období, než kalendářní rok, a dále v případě, že podpora de minimis v rozhodném
období byla poskytnuta z jiného členského státu EU,
souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se
zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na
webových stránkách internetového serveru kraje,
doklad o vlastnictví k pozemkům dotčených projektem (výpis z katastru
nemovitostí),
pokud je žadatel nájemce pozemku bude předložen souhlas vlastníka pozemku
s realizací předmětného projektu,
vyjádření místně příslušné obce k žádosti (podle katastrálního území).

Všechny dokládané dílčí přílohy opatřené seznamem příloh, sešité ve stanoveném pořadí
(prevence ztráty některého z dokumentů), budou přiloženy k formuláři žádosti. V případě, že
subjekt podává dvě nebo více žádostí, může vložit všechny své žádosti s vyhotoveným
projektem dle bodu XI. Programu do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných
příloh. V průvodním dopise pak uvede seznam všech přiložených žádostí a potvrdí, že
povinné přílohy jsou platné pro všechny žádosti.
Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, které nebudou
odstraněny do termínu uzávěrky příjmu žádostí, bude z dalšího řízení vyřazena. Za formální
nedostatky se pro účely těchto zásad považuje například:
 absence či neúplnost předepsaných formulářů a příloh,
 nesprávné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
 zařazení neuznatelných nákladů a numerické chyby v rozpočtu projektu,
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Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), žádosti doručené na
jiné adresy, nebo žádosti obdržené po termínu uzávěrky nebudou posuzovány.
Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují. Žadatelům se tyto dokumenty
nevracejí.
XII. Vzor smlouvy
Dle přílohy č. 2 tohoto Programu
XIII. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Dotace bude poskytnuta jednorázově po předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování čerpání dotace prokazujících soulad realizace projektu s rozpočtem projednaným
jako součást předmětné žádosti o dotaci.
Závěrečnou zprávu spolu s vyúčtováním čerpání dotace dle přílohy č. 3 tohoto Programu je
příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu, nejpozději však do
30. 11. 2011. Účetní doklady související s projektem je třeba označit číslem smlouvy a textem
„Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem“.
Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží
vyúčtování poskytnuté dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv,
objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování
posoudí odbor ZPZ krajského úřadu důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu
vyúčtování, maximálně však o 10 dnů.
XIV. Závěrečná ustanovení Programu
V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto Programu Rada nebo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je podle příslušných
ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), oprávněn rozhodnout o
poskytnutí dotace.
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Příloha č. 1 Programu
ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU:
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
na rok 2012
I. IDENTIFIKACE PROJEKTU
NÁZEV PROJEKTU:
ŽADATEL:

HLAVNÍ ČINNOST ŽADATELE:
IČ ( u osob fyzických - nepodnikatelů - datum narození):
DIČ:
SÍDLO (adresa trvalého bydliště):
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

TELEFON:

ZODPOVĚDNÁ

TELEFON:

E-MAIL:

E-MAIL:

OSOBA:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
PLÁTCE DPH
ÚČETNÍ OBDOBÍ
PŘÍJEMCE PODPORY DE MINIMIS
Z JINÉHO STÁTU EU V ROZHOD. OBDOBÍ
II. ÚČEL PROJEKTU A JEHO POPIS
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

ANO
OD
ANO

NE

*

DO
NE

*

CÍL PROJEKTU:
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU:
ZAHÁJENÍ PROJEKTU (ve tvaru DD.MM.RRRR):
DOKONČENÍ PROJEKTU (ve tvaru DD.MM.RRRR):
III. CELKOVÉ NÁKLADY PROJKETU A POŽADOVANÁ DOTACE
POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM:
Kč, tj. %
VLASTNÍ ZDROJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU:
OSTATNÍ ZDROJE :
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:
IV. PROHLÁŠENÍ
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.
* nehodící se škrtněte
Datum:

Razítko a podpis zodpovědné osoby
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Příloha č. 2 Programu

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Karla Škorpilová
E-mail/telefon: skorpilova.k@kr-ustecky.cz/ 475657914
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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k realizaci projektu
„ ………………………………………………………………………“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011
ze dne 2.11.2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Rady – Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
………… ze dne …………. neinvestiční dotaci ve výši Kč (slovy: ), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………………., pod UZ - účelovým znakem
.............., za podmínky, že ji příjemce použije způsobem stanoveným touto smlouvou.
2. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie (Smlouva o založení Evropského společenství).*
2. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu …….. (doplní se
označení příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek V. odst. 2) písm.e)
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o dotaci. **
Poznámka */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je
neslučitelnou podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky
příslušného pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text
označený žlutým polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou
**
.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu „…………………………“
v rámci Programu pro obnovu krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2012
(dále jen „Program“) a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných
příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu v něm
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za
dodržení druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“).
Plánovaný nákladový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, nebyly za
neuznatelné náklady označeny žádné náklady.
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným Zásadami a za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termín ukončení realizace projektu uvedený v žádosti je 00.00.2012. Pro příjemce dotace
je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
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5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů definovaných Programem, vzniklých v kalendářním roce, ve kterém
byla dotace poskytnuta, a přímo souvisejících s realizací projektu. Datum účinnosti
uznatelných nákladů je datum zahájení projektu uvedené v žádosti tj. 00.00.2012.
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově do 30ti dnů od předložení závěrečné zprávy a
závěrečného vyúčtování čerpání dotace, které budou obsahovat všechny náležitosti
stanovené přílohou č. 3 Programu.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70%. Závazný finanční ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu. V případě nedodržení závazného ukazatele
bude dotace alikvotně krácena.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a)

Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a to v souladu s touto smlouvou.

b)

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

c)

Neprodleně, nejpozději však do 7 dnů písemně informovat odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.

d)

Dotaci nepoužít na úhradu daně z přidané hodnoty, pokud má nárok na uplatnění
odpočtu této daně.

e)

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.

f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace dle
vzoru, který je přílohou č.3 Programu, a to nejpozději do 30.11.2012. Pokud byl projekt
realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předat poskytovateli
písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné
vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení
závěrečné zprávy nebo vyúčtování poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace
prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.

g)

Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označit originální účetní
doklady číslem smlouvy o poskytnutí dotace a textem „Projekt je spolufinancován
Ústeckým krajem“

h)

Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.

i)

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
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j)

Respektovat závěry kontroly provedené odborem životního prostředí a zemědělství
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.

k)

Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.

l)

V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět dotaci ve
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně vyměřeného
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z
prodlení nebo penále.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů od doručení výpovědi.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.

Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje,
že:
a) Ústecký kraj (poskytovatel) je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
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2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady (Zastupitelstva) Ústeckého
kraje č. …………..ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

………………………………………………
Příjemce

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Karla Škorpilová

referent ZPZ

Vedoucí odboru

Ing. Veronika Vítková

VO ZPZ

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Jana Stohlová

referent EKO

Právně posouzeno

standardní vzor

Předchozí souhlas

není požadován

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.: ze dne

Příloha č.1: Nákladový rozpočet projektu
Příloha č.2: Kopie žádosti o dotaci

Podpis

11/RP140164
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Příloha č. 3 Programu

Název projektu: ……………………………………………………
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. poskytovatele: ………………………….
Závěrečná zpráva
Příjemce :
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu
Zveřejnění podpory projektu Ústeckým krajem ( článek 3, písm. f) smlouvy) bylo
zajištěno formou:

V …………………….. dne…………………… Zpracoval:

Přílohy: 1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly
uvedenými ve vyúčtování a opatřené textem: „Projekt spolufinancován
Ústeckým krajem“ a číslem smlouvy.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ 00201 (v př, povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.

Příloha č. 12 k usnesení č. 28/27Z/2011

Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č. ………….….
1/ přehled všech příjmů a výdajů projektu
Příjmová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

Výdajová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle nákladového
plánovaného rozpočtu (dle přílohy č.1 smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady
v Kč

Celkem
3) Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem

Kč

V …………………….. dne……………………

% celkových nákladů

Číslo
dokladu

Příloha č. 13 k usnesení č. 29/27Z/2011

Programm zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Sachsen und
der Tschechischen Republik
Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner
und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery

Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik 2007-2013

Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007-2013

Auf Grundlage

Na základě





nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, v platném znění,



nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení
nařízení (ES) č. 1783/1999, v platném znění, a



nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, v platném znění,



„Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013“ a







der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, in der jeweils
geltenden Fassung,
der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember
2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, in der jeweils geltenden
Fassung,
des „Programms Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
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Tschechischen Republik 2007-2013“ und
des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments zum Programm Ziel 3/Cíl 3
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 bis 2013
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik



Společného realizačního dokumentu k Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007 až 2013

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten
Kooperationspartnern
zur
Umsetzung
des
in
§
1
dieses
Kooperationsvertrages benannten Projekts im Rahmen des Programms
geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními
partnery na realizaci projektu uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci
v rámci programu.

Lead-Partner

Lead partner

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst

Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Prof. Dr. Hubert Braun, Geschäftsführer

Pan Prof. Dr. Hubert Braun, Geschäftsführer

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Bonnewitzer Straße 34, D-01796 Pirna OT Graupa

Bonnewitzer Straße 34, D-01796 Pirna OT Graupa

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Lesy Ceské Republiky, s. p.

Lesy České Republiky, s. p.

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Ing. Svatopluk Sýkora, Generaldirektor

Pan Ing. Svatopluk Sýkora, generálni ředitel

Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné,PSČ, místo

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Premyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“

Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Landrat Frank Vogel, Verbandsvorsitzender
Frau Sigrid Ullmann, Geschäftsführerin

Pan Landrat Frank Vogel, předseda svazu
Paní Sigrid Ullmann, ředitelka

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Schlossplatz 8, D-09487 Schlettau

Schlossplatz 8, D-09487 Schlettau

Projektpartner 3

Projektový partner 3

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Ustecky Kraj, Krajsky urad

Ustecky Kraj, Krajský urad

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Frau Jana Vanhová, Hejtmanka Usteckého kraje

Paní Jana Vanhová, Hejtmanka Usteckého kraje

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Velká Hradebni 3118/48, CZ-40002 Usti nad Labem

Velká Hradebni 3118/48, CZ-40002 Usti nad Labem

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Freistaat Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
LfULG)

Freistaat Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
LfULG)

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Norbert Eichkorn, Präsident

Pan Norbert Eichkorn, Präsident

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

August-Böckstiegel-Straße 1, D-01326 Dresden Pillnitz

August-Böckstiegel-Straße 1, D-01326 Dresden Pillnitz
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Projektpartner 5

Projektový partner 5

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Chemnitz

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Chemnitz

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Dietrich Gökelmann, Präsident

Pan Dietrich Gökelmann, Präsident

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Altchemnitzer Straße 41, D-09120 Chemnitz

Altchemnitzer Straße 41, D-09120 Chemnitz
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Präambel
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des
Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt
gegenüber der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, die die Aufgaben
des Gemeinsamen Technischen Sekretariats, der Förderstelle, der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde und der für die
deutschen
Kooperationspartner
verantwortlichen
Artikel-16-Prüfer
wahrnimmt, die alleinige Verantwortung für die Durchführung des Projekts
und schließt mit ihr einen Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag
erlegt dem Lead-Partner eine Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit
Unterstützung des/der einzelnen Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand
dieses Kooperationsvertrages ist die Regelung dieser und weiterer Pflichten
im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Preambule
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu a
výkaznictví a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních
prostředků EU vztahujících se k projektu a řádného využití dotačních
prostředků v rámci projektu i ze strany projektových partnerů podílejících se
na projektu. Lead partner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu
vůči Saské rozvojové bance (Sächsischen Aufbaubank – Förderbank), která
plní úkoly Společného technického sekretariátu, dotačního subjektu,
zprostředkujícího subjektu Certifikačního orgánu a kontrolora podle článku
16 zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní smlouvu
o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi
celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o
spolupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead
partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt.

§1
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je tento projekt:

Projekttitel

Název projektu

Revitalisierung der Moore zwischen H. Sv. Sebestiana und Satzung Umsetzungsphase

Revitalizace rašelinišť mezi H. Sv. Šebestiána a Satzung - realizační fáze

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Antrag. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der
Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung und
dem/n Projektpartner/n durch den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird.

Bližší údaje o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují na tom, že žádost ve
znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní dohody a lead partner ji dá
projektovému partnerovi / projektovým partnerům na vědomí.
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§2
Projektzusammenarbeit
1. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des
Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1
genannten Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des
jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen
Projektanteilen/-aufgaben ist im Antrag ausführlich darzustellen. Die
Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass sie an die im Antrag
gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden
sind.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach
Abschluss des Projekts in geeigneter Weise weiterzunutzen.

§2
Spolupráce v rámci projektu
1. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti
projektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet
na projektu uvedeném v § 1. Součinnost jednotlivých kooperačních
partnerů v rámci projektu, tj. jejich podíl na jednotlivých částech projektu,
resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána
v projektové žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje
ohledně jejich součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti,
jsou pro ně závazné.
2. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným způsobem i po ukončení projektu.

§3
Antragsverfahren
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende
abgeschlossene Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage
beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen
des bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden
Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.

§3
Postup při podávání žádostí
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o
spolupráci je jednou z povinných příloh projektové žádosti.

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über
den abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt
vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartnern unverzüglich über
die Ablehnung des Projektantrags.

2. Projektový partner / Projektoví partneři je/jsou povinen/povinni
poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady,
které jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci administrativního
postupu, který musí proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace.
3. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové
partnery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je
v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové
partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass für eine
Förderung ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten
Projektausgaben in Betracht kommen.

§4
Podpora projektu
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Kooperační partneři se shodují na tom, že pro účely podpory přicházejí
v potaz výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
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§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung
Der/Die
Projektpartner
beauftragt/beauftragen
und
bevollmächtigt/bevollmächtigen
den
Lead-Partner,
ihn/sie
rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
Beteiligten zu vertreten.
Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für
sie geltenden Rechts einzuhalten und die sich aus dem Gemeinsamen
Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten
einzuhalten und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich
gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen
Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen
gegenüber zu ersetzen.
Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine
vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus
dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch
entstandenen Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt
verlangen.
Wird vom Lead-Partner die Rückzahlung der Fördermittel verlangt,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn
entfallenden Betrag der Förderung.1

§5
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují a
zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je zastupoval v právních
úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se na řízení programu.

§6
Pflichten des/der Projektpartner/s
Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in
der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. dem Lead-Partner alle Informationen und Unterlagen (ggf. in
elektronischer Form), insbesondere die Projektfortschrittsberichte und
das Artikel-16-Prüfprotokoll zur Verfügung zu stellen, die dieser für die
Beantragung der Auszahlung benötigt,
4. den Lead-Partner unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,
5. den Lead-Partner unverzüglich zu unterrichten, wenn

§6
Povinnosti projektového partnera / projektových partnerů
Projektový partner je povinen / Projektoví partneři jsou povinni
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a zprávy o průběhu projektu
v daném národním jazyce za účelem jejich předložení příslušnému
národnímu kontrolorovi dle článku 16,
3. poskytnout lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady
(popř. v elektronické podobě), zejména zprávy o průběhu projektu a
osvědčení kontrolora dle článku 16, které lead partner potřebuje pro
zpracování žádosti o platbu,
4. neprodleně informovat lead partnera o splnění svého úkolu / svých úkolů
v rámci projektu s uvedením příslušného data,
5. neprodleně informovat lead partnera v případech, v nichž

1.

2.

3.

4.

1

2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat požadavky práva,
které pro ně platí, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního
dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení.
Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost z nedbalosti nebo
úmyslně a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.
3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti
z nedbalosti nebo úmyslně a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace
dána odpovědnost lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner
od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která
mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera požadováno vrácení dotačních prostředků, nese
příslušný projektový partner ve vztahu k lead partnerovi odpovědnost za
tu část dotace, která na něj připadá.1

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
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a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
6. bei einer Weitergabe von Aufgaben an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 11,
6. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky při zadávánί veřejných zakázek.

§7
Pflichten des Lead-Partners
Der Lead-Partner ist verpflichtet,
1. die Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag
festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. Beleglisten
und
Projektfortschrittsberichte
in
der
jeweiligen
Landessprache zur Vorlage beim national zuständigen Artikel-16-Prüfer
zu erstellen,
3. den/die Projektpartner unverzüglich über die Beendigung seiner
Aufgaben im Projekt unter Angabe des Datums zu unterrichten,

§7
Povinnosti lead partnera

4. den/die Projektpartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt
ändert oder
b. einer der unter § 11 aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Weitergabe von Aufgabe an Dritte sind die nationalen und
europäischen Rechtsvorgaben sowie im Falle von tschechischen
Projektpartnern die „Methodische Anleitung für das Vorgehen bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen geringen Umfangs“ des
Tschechischen Ministeriums für Regionalentwicklung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen zu beachten.

Lead partner je povinen
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o
poskytnutí dotace,
2. zpracovávat soupisky účetních dokladů a zpráv o průběhu projektu
v daném národním jazyce za účelem jejich předložení příslušnému
národnímu kontrolorovi dle článku 16,
3. neprodleně informovat projektového partnera / projektové partnery o
splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu s uvedením
příslušného data,
4. neprodleně informovat projektového partnera / projektové partnery
v případech, v nichž
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy o
poskytnutí dotace nebo v nichž
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 11,
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy a v případě českých projektových partnerů také
„Metodiku pro zadávání zakázek malého rozsahu“ Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky při zadávánί veřejných zakázek.
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§8
Anforderung der Mittel
1. Der Lead-Partner fordert die Fördermittel an. Er leitet sie anteilig an
den/die Projektpartner weiter2.
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils
durchgeführten
Projektabschnitten
erfolgen.
Die
einzelnen
Projektabschnitte ergeben sich aus dem Antrag.
3. Der/Die Projektpartner legt/legen dem Lead-Partner zur Anforderung der
Fördermittel zu den förderfähigen Projektausgaben bei der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde jeweils das
Artikel-16-Prüfprotokoll über die von ihm/ihnen getätigten Ausgaben und
den Projektfortschrittsbericht bzw. den Abschlussbericht über die von
ihm/ihnen
durchgeführten
Aktivitäten
(unter
Nutzung
der
vorgeschriebenen Formulare) vor.3

1.
2.
3.

§8
Žádosti o platbu prostředků
Lead partner podává žádost o platbu dotačních prostředků.
Odpovídající podíl/podíly obdržených prostředků postupuje dále
projektovému partnerovi / projektovým partnerům.2
Žádosti o platbu lze podávat i formou žádostí o platbu části dotace za
ukončenou část projektu. Jednotlivé části projektu vyplývají ze žádosti.
Projektový partner / Projektoví partneři předkládá/předkládají lead partnerov, za účelem podání žádosti o proplacení způsobilých výdajů
projektu u zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu příslušné
osvědčení o kontrole svých uskutečněných výdajů podle článku 16 a
příslušnou zprávu o průběhu projektu, resp. závěrečnou zprávou o
realizovaných aktivitách (s využitím předepsaných formulářů).3

§ 94
Kürzungsvorbehalt
1. Der Lead-Partner zahlt den entsprechenden Betrag insgesamt ohne
Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch später erhobene
spezifische Abgaben oder Ähnliches an den jeweiligen Projektpartner.
2. Der Lead-Partner muss den nach Ziffer 1 zu zahlenden Betrag anteilig
kürzen, soweit ihm gegenüber der Zuwendungsbetrag gekürzt wurde,
3. Soweit gegenüber dem Lead-Partner Fördermittel gekürzt wurden und
die Kürzung bereits ausgezahlte Beträge betrifft, sind anteilig zuviel
gezahlte Beträge durch den/die Projektpartner unverzüglich an den
Lead-Partner zurückzuzahlen.

§ 94
Výhrada krácení dotace
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým
partnerům úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku
později vybíraných specifických poplatků apod.
2. Lead partner musí poměrně krátit částku splatnou podle bodu 1, pokud
byla krácena celková částka dotace, kterou obdržel.
3. Pokud došlo ke zkrácení dotačních prostředků vyplacených lead
partnerovi a týká-li se toto krácení už vyplacených částek, je/jsou
projektový partner / projektoví partneři povinen/povinni neprodleně vrátit
lead partnerovi poměrnou část těch prostředků, které byly vyplaceny
navíc.

§ 105
Abschluss des Projektes
Bei Abschluss des in § 1 genannten Projekts hat der jeweilige Projektpartner
alle noch ausstehenden Artikel-16-Prüfprotokolle über die getätigten
Ausgaben und den/die Projektfortschrittsbericht/e über die durchgeführten
Aufgaben (unter Nutzung der vorgeschriebenen Formulare) entsprechend
des Zuwendungsvertrages dem Lead-Partner innerhalb von 10 Tagen nach
Erhalt des Artikel-16-Prüfprotokolls zuzuleiten.

§ 105
Ukončení realizace projektu
Při ukončení projektu uvedeného v § 1 musí příslušný projektový partneři
předat lead partnerovi ve lhůtě do 10 dnů po obdržení osvědčení o kontrole
podle článku 16 všechna dosud chybějící osvědčení o kontrole
uskutečiněných výdajů dle článku 16 spolu s průběžnými zprávami o
realizovaných úkolech (s využitím předepsaných formulářů) ve smyslu
smlouvy o poskytnutí dotace.

2

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
4
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
5
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
3
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§ 11
Kündigung des Vertrages
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger
Grund in diesem Sinne liegt vor, wenn










die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind
über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
ein Kooperationspartner mit dem Projekt begonnen hat, bevor das
Projekt offiziell beim GTS registriert worden ist, da die Gewährung
einer Förderung für Projekte, die vor der offiziellen Registrierung des
Projektantrages
beim
GTS
bereits
umgesetzt
werden,
ausgeschlossen
ist.
Eine
Ausnahme
hiervon
gilt
für
notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen
sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der
Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2007 entstanden sind. Diese
Ausgaben sind bis zur Höhe von insgesamt 5 von Hundert der
gesamten zuschussfähigen Ausgaben des Kooperationspartners,
bei dem sie angefallen sind, förderfähig.
ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht
rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben
wesentlich abweicht,
ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im
Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend
einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag
entsprechend verstößt,
die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und
Voraussetzungen sowie die Bestimmungen dieses
Kooperationsvertrages nicht erfüllt werden.

§ 11
Vypovězení smlouvy
1. Lead partner může ze závažného důvodu tuto smlouvu vypovědět
s okamžitou platností vůči jednomu nebo několika projektovým
partnerům. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový
partner vypovědět za sebe smlouvu vůčί lead partnerovi. Závažný důvod
v tomto smyslu je dán v případech, v nichž










už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace,
byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho
z kooperačních partnerů,
jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky
neoprávněně, zejména na základě nepravdivých údajů,
některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl
projekt oficiálně zaregistrován na JTS, neboť je vyloučeno
poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena už
před oficiální registrací projektové žádosti na JTS. Výjimku tvoří
výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu projektu v rámci
podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 01. 01. 2007. Tyto výdaje
jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje
nebo ho nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů
uvedených v žádosti,
jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným
způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o
spolupráci.
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2. Der Lead-Partner hat die Förderstelle unverzüglich über die Kündigung
dieses Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der Förderstelle das Projekt mit
dem/den verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen
Projektpartner bzw. neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine
ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Der Lead-Partner hat bei gemeinsamer Finanzierung die sofortige
Rückzahlung der Fördermittel von dem jeweiligen Projektpartner zu
fordern6.
5. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Nr. 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner
schadlos halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu
vertreten hat.

2. Lead partner je povinen neprodleně informovat dotační subjekt o
vypovězení této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem dotačního subjektu pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými
partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými
projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. V případě společného financování projektu je lead partner povinen
požadovat od příslušného projektového partnera okamžité vrácení
dotačních prostředků.6
5. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem
vypovězení smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé
škody od toho kooperačního partnera, který je za důvod výpovědi
zodpovědný přinejmenším v důsledku své nedbalosti.

§ 127
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 (Rückforderung aus dem
Zuwendungsvertrag Lead-Partner – SAB) und bei einer Kündigung nach
§ 11 hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an
den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner
zurück, haftet er dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen Sitz hat, in Höhe
der zurück zu zahlenden Fördermittel.8

§ 127
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů
1. V případech podle § 5 odst. 4 (vymáhání prostředků dle smlouvy o
poskytnutí dotace mezi lead partnerem a Saskou rozvojovou bankou –
SAB) a při vypovězení smlouvy dle § 11 je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud jeden z projektových partnerů nevrátí dotační prostředky lead
partnerovi, ručí ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo, ve
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět.8

6

nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant/ relevantní pouze u projektů se společným financováním
nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním
8
tschechischer Projektpartner haftet gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik); deutscher Projektpartner haftet
gegenüber dem Freistaat Sachsen / český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník); německý projektový partner ručí vůči Svobodnému státu Sasko
7
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§ 13
Verzinsung der Rückforderung
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a. ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner sowie
b. im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens.
2. Der Zinssatz beträgt 1,5 % über dem Mindestbietungssatz der
Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank gemäß
Artikel 102 Absatz 2 VO (EG) Nr. 1083/2006.

§ 13
Zúročení vymáhaných dlužných částek
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a. ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi a
b. v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení.

§ 14
Aufbewahrungspflichten
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die
Originalbelege auf Anforderung verfügbar sind. Die Originalbelege sind
daher bis zum 31.12.2023 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht
keine längere Frist bestimmt ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist dürfen
die Originalbelege nur mit Zustimmung der Förderstelle vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der Förderstelle zur Vernichtung der
Belege einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die Förderstelle der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen,
vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine
neue Aufbewahrungsfrist.

§ 14
Povinnosti uchovávat doklady

§ 15
Auskunftspflicht
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen
Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über
das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen
zu gewähren.
2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die Sächsische
Aufbaubank – Förderbank im Rahmen der in der Präambel
beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und
entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

2. Úroková sazba je o 1,5 % vyšší než základní nabídková sazba pro
hlavní refinanční operace Evropské centrální banky v souladu
s článkem 102 odstavec 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit, aby byly na výzvu k dispozici
originální doklady. Originální doklady se proto musí uchovávat do
31.12.2023, pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta delší. Po
uplynutí lhůty pro uchovávání dokladů je možno zničit originální doklady
pouze se souhlasem dotačního subjektu.
Lead partner si vyžádá souhlas dotačního subjektu se zničením dokladů. O
rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud dotační subjekt neudělí souhlas se zničením originálních dokladů,
dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové
lhůtě pro uchovávání dokladů.
§ 15
Informační povinnost
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu
Evropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu
Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské
rozvojové bance (SAB), Centru pro regionální rozvoj České republiky a
příslušným kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám
těchto subjektů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých
účetních dokladů a dokladů o činnosti.
2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka
(Sächsische Aufbaubank – Förderbank) je v rámci svých úkolů
popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, a zbavují
ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti.
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§ 16
Prüfungsrecht
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die Sächsische Aufbaubank –
Förderbank im Rahmen der in der Präambel beschriebenen Aufgaben, das
Zentrum für Regionalentwicklung in der Tschechischen Republik und deren
Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel
beim jeweiligen Partner befugt. Sie haben das Recht, Einsicht in alle
relevanten Projektunterlagen zu verlangen und davon Kopien zu fertigen. Zu
diesem Zweck räumen der Lead-Partner und der/die Projektpartner den
prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

§ 16
Kontrolní právo
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní instance a jimi pověřené osoby,
jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank)
v rámci svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj
České republiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo
požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a
pořizovat si kopie. Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner /
projektoví partneři kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo
vstupu.

§ 17
Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung
eine Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die
Vertragspartner, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende
Vereinbarung so zu treffen, wie sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit,
Undurchführbarkeit oder Lücke in rechtlich zulässiger Weise getroffen
hätten.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung
dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.

§ 17
Závěrečná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této dohody úplně nebo
částečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost
ostatních ustanovení nedotčena. Platí to také při případném výskytu
mezery v právní úpravě této dohody. V těchto případech se smluvní
strany zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné
ustanovení, jakou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly
vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení
nebo mezery v právní úpravě.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy,
pokud byly přijaty v písemné podobě; totéž platí i pro upuštění od tohoto
požadavku na písemnou formu.

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der LeadPartner seinen Sitz hat.
Gerichtsstand ist Dresden9.

3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner.
Soudní příslušnost je Dresden9.

Ort ergänzen / doplnit místo
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4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass
eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht
gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 17 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung
ergänzender Regelungen in § 18 abbedungen werden. Sollten einzelne
Regelungen in § 18 denen in den §§ 1 bis 17 widersprechen, so gelten
die Regelungen der §§ 1 bis 17 vorrangig.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí
kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu.

§ 18
Ergänzende Vereinbarungen (optional)
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]

§ 18
Doplňující ujednání (volitelná)
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení]

6. Paragrafy 1 až 17 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími
ustanoveními sjednanými v § 18. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 18
v rozporu s ustanoveními v § 1 až § 17, platí přednostně ustanovení § 1
až § 17.
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Unterzeichnung durch den Lead-Partner

Podpis lead partnera

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Graupa, 24.11.2011

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. Hubert Braun

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Hradec Králové,

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Ing. Svatopluk Sýkora
Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Schlettau, 29.11.2011

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Sigrid Ullmann
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Projektpartner 3

Projektový partner 3

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Usti nad Labem,

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Jana Vanhová

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Dresden-Pillnitz, 24.11.2011

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Norbert Eichkorn

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Chemnitz, 28.11.2011

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Dietrich Gökelmann
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Příloha č. 14 k usnesení č. 29/27Z/2011

Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Tschechischen Republik
Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko

Ziel 3/Cíl 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem
Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Prohlášení kooperačních partnerů

Erklärung der Kooperationspartner
1.

2.

3.

Projekttitel
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Název projektu

Projekttitel

Název projektu

Revitalisierung der Moore zwischen H. Sv. Sebestiana und Satzung Umsetzungsphase

Revitalisace raselinist mezi H. Sv. Sebestiana a Satzung - realisacni faze

Lead-Partner

2.

Lead partner

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst

Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Prof. Dr. Hubert Braun, Geschäftsführer

Herr Prof. Dr. Hubert Braun, Geschäftsführer

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Bonnewitzer Straße 34, D-01796 Pirna OT Graupa

Bonnewitzer Straße 34, D-01796 Pirna OT Graupa

Projektpartner
Projektpartner 1

60964 03/11

1.

3.

Projektový partner
Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Ing. Svatopluk Sýkora, Generaldirektor

Pan Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
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Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen
die fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole
označte pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“

Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Landrat Frank Vogel, Verbandsvorsitzender
Frau Sigrid Ullmann, Geschäftsführerin

Herr Landrat Frank Vogel, předseda svazu
Frau Sigrid Ullmann, ředitelka

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Schlossplatz 8, D-09487 Schlettau

Schlossplatz 8, D-09487 Schlettau

Projektpartner 3

Projektový partner 3

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Ustecky Kraj, Krajsky urad

Ustecky Kraj, Krajsky urad

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Frau Jana Vanhová, Hejtmanka Usteckého kraje

Frau Jana Vanhová, Hejtmanka Usteckého kraje

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Velká Hradebni 3118/48, CZ-40002 Usti nad Labem

Velká Hradebni 3118/48, CZ-40002 Usti nad Labem

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Freistaat Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG)

Freistaat Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG)

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Norbert Eichkorn, Präsident

Herr Norbert Eichkorn, prezident

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

August-Böckstiegel-Straße 1, D-01326 Dresden Pillnitz

August-Böckstiegel-Straße 1, D-01326 Dresden Pillnitz

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Chemnitz

Freistaat Sachsen, Landesdirektion Chemnitz

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Herr Dietrich Gökelmann, Präsident

Herr Dietrich Gökelmann, prezident

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Altchemnitzer Straße 41, D-09120 Chemnitz

Altchemnitzer Straße 41, D-09120 Chemnitz
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4.

1

Erklärung der Kooperationspartner

4.

Prohlášení kooperačních partnerů

Kenntnisnahme durch die Kooperationspartner

Kooperační partneři berou na vědomí

Auf die Gewährung einer Zuwendung aus dem EU-Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik besteht
kein Rechtsanspruch.

Na poskytnutí dotace z programu EU Ziel 3-Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci není právní nárok.

Die Anerkennung der Zuschussfähigkeit der Ausgaben beginnt mit der offiziellen Registrierung des
Projektantrages beim Gemeinsamen Technischen Sekretariat (GTS). Die Projektlaufzeit beträgt in der
Regel max. drei Jahre. Längere Projektlaufzeiten sind durch den Lead-Partner im Projektantragsformular
zu begründen. Die für die Antragstellung notwendigerweise anfallenden Ausgaben für Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung1 sind bis zur Höhe von insgesamt 5 von Hundert der
gesamten zuschussfähigen Ausgaben des jeweiligen Kooperationspartners förderfähig, wenn sie ab dem
01.01.2007 und vor der offiziellen Registrierung des Projektes beim GTS angefallen sind und dem
Antrag entsprochen wurde. Eine Erstattung der zuschussfähigen Ausgaben erfolgt nur dann, wenn das
Projekt durch den Begleitausschuss bestätigt wurde. Im Übrigen ist die rückwirkende Gewährung einer
Förderung für bereits abgeschlossene Projekte nicht zulässig. Darüber hinaus ist die Gewährung einer
Förderung für Projekte, die vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages bereits umgesetzt
werden, grundsätzlich ausgeschlossen.

Uznání způsobilosti výdajů počíná oficiální registrací projektové žádosti Společným technickým sekretariátem (JTS). Doba trvání projektu činí zpravidla maximálně 3 roky. Delší dobu trvání projektu musí Lead
partner zdůvodnit ve formuláři projektové žádosti. Výdaje na překlady a na přípravu projektu, potřebné k
podání žádosti2, jsou způsobilé do 5% celkových způsobilých výdajů příslušného kooperačního partnera,
pokud proběhly po 1.1.2007 a nastaly před registrací projektu a odpovídají žádosti. Náhrada způsobilých
výdajů proběhne pouze v případě, že je projekt schválen Monitorovacím výborem. V jiném případě není
zpětné proplacení dotace za ukončený projekt přípustné. Mimo to je zásadně vyloučeno poskytnutí
dotace na projekty, které již byly realizovány před oficiální registrací projektové žádosti (s výjimkou aktivit
na přípravu projektu).

Die Beantragung der Auszahlung der Fördermittel muss der zeitlichen Strukturierung der Projektrealisierung entsprechen. Bei zeitlichen Verschiebungen ist die Förderstelle vorher zu informieren.

Požadavek na platbu dotačních prostředků musí odpovídat časové struktuře realizace projektu. V případě časových posunů je nutno předem informovat dotační subjekt.

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nur auf Grund von nachweislich bereits getätigten Ausgaben
(Erstattungsprinzip).

Platba dotačních prostředků proběhne pouze na základě prokazatelně již realizovaných výdajů (princip
zpětné úhrady).

Wir sind damit einverstanden, dass wir in das gemäß Art. 7, Abs. 2d) Verordnung (EG) 1828/2006
veröffentlichte Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen werden. Des Weiteren sind wir damit
einverstanden, dass Berichte zur Projektumsetzung und den Ergebnissen teilweise oder vollständig veröffentlicht werden.

Souhlasíme s tím, že budeme uvedeni v seznamu příjemců podle článku 7, odstavce 2d) nařízení
(ES) 1828/2006. Souhlasíme také s částečným či úplným zveřejněním zpráv a výsledků z realizace
projektu.

Der Zuwendung liegen Subventionen der Europäischen Gemeinschaft und des Freistaates Sachsen
bzw. der Tschechischen Republik zugrunde, auf welche der § 264 des deutschen Strafgesetzbuches
(StGB) und gemäß § 1 des Subventionsgesetzes des Freistaates Sachsen vom 14. 01.1997 (GVBI S. 2)
die §§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) vom
29. 07. 1976 (BGBI I S. 2037)(BGBI. III 453-18-1-2) geändert durch Sechstes Überleitungsgesetz vom
25.09.1990 (BGBI I S. 2106) bzw. § 212 des Strafgesetzes Nr. 40/2009 Sammlung der Gesetze der
Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung finden. Nach § 3 SubvG bzw.
§ 212 des Strafgesetzes Nr. 40/2009 Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils
geltenden Fassung, ist der Lead-Partner verpflichtet, der Förderstelle unverzüglich alle Tatsachen
mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen
der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention
oder des Subventionsvorteils erheblich sind.

Základem pro dotaci jsou subvence Evropského společenství a České republiky, resp. Svobodného státu
Sasko, na které se uplatňují § 264 německého trestního zákoníku (StGB) a podle § 1 zákona o subvencích Svobodného státu Sasko z 14. 01. 1997 (Sbírka zákonů a nařízení str. 2) §§ 2 až 6 Zákona proti
neoprávněnému využití dotace (SubvG) z 29.07.1976 (Spolková sbírka zákonů I str. 2037)(Spolková
sbírka zákonů III 453-18-1-2) změněného Šestým převáděcím zákonem z 25.09.1990 (Spolková sbírka
zákonů I str. 2106), resp. § 212 zákona č. 40/2009 Sbírky zákonů České republiky, trestního zákoníku,
v platném znění. Podle § 3 zákona o subvencích Svobodného státu Sasko, resp. podle § 212 zákona
č. 40/2009 Sbírky zákonů České republiky, trestního zákoníku, v platném znění, je lead partner povinen
bezodkladně sdělit dotačnímu subjektu všechny skutečnosti, které jsou v rozporu se schválením, poskytnutím, obnovením poskytnutí, čerpáním nebo zachováním subvence nebo subvenční výhody nebo které
jsou podstatné pro vymáhání subvence nebo subvenční výhody.

Wir sind darüber unterrichtet, dass die in dem Projektantrag in den Ziffern 1 bis 6 sowie in den in
Ziffer 8 bezeichneten Anlagen zum Projektantrag gemachten Angaben subventionserhebliche
Tatsachen im Sinne von § 264 StGB, bzw. von § 212 des Strafgesetzes Nr. 40/2009 Sammlung der
Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, sind. Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bzw. nach § 212 des Strafgesetzes
Nr. 40/2009 Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, bekannt. Der Lead-Partner ist verpflichtet, der SAB unverzüglich eine nachträgliche Ände-

Jsme zpraveni o tom, že údaje učiněné v bodech 1 až 6 projektové žádosti, jakož i údaje učiněné
v přílohách, které jsou uvedeny v bodě 8 projektové žádosti, jsou skutečnosti podstatné pro
poskytnutí dotace ve smyslu § 264 StGB, resp. § 212 zákona č. 40/2009 Sbírky zákonů České
republiky, trestního zákoníku, v platném znění. Je nám známo, že dotační podvod je trestný podle
§ 264 StGB, resp. podle § 212 zákona č. 40/2009 Sbírky zákonů České republiky, trestního zákoníku, v platném znění. Lead partner se zavazuje, že SAB bezodkladně sdělí každou dodatečnou
změnu výše uvedených údajů. Projektový partner/ projektoví partneři se zavazuje/zavazují lead

Ausgaben der Projektvorbereitung sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Projektantrages einschließlich der mit der Antragstellung erforderlichen Unterlagen, z. B. Unterlagen zum Bauverfahren, behördliche Genehmigungen, die kostenpflichtig sind,
UVP-Dokumentation, Reisekosten für Fahrten zum Kooperationspartner zu Konsultationen während der Projektvorbereitung, Grundlagenstudie zum Förderantrag, Kosten für Ausschreibungen.
Výdaje na přípravu projektu jsou výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou projektové žádosti včetně podkladů potřebných k podání žádosti, např. podklady ke stavebnímu řízení, povolení úřadů, která je nutné hradit, dokumentace k EIA, cestovní náklady na jízdy ke kooperačnímu partnerovi na konzultace během přípravy projektu, podkladová studie k projektové žádosti, náklady na výběrová řízení.
2
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6.

rung der oben genannten Angaben mitzuteilen. Der/die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem
Lead-Partner unverzüglich eine nachträgliche Änderung der oben genannten Angaben mitzuteilen.

partnerovi bezodkladně sdělit každou dodatečnou změnu výše uvedených údajů.

Erklärung der Kooperationspartner

Prohlášení kooperačních partnerů

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Projektantrag gemachten Angaben in beiden Sprachen wird
hiermit durch den Lead-Partner versichert. In Zweifelsfällen ist die Sprache des Lead-Partners maßgebend. Uns ist bekannt, dass falsche Angaben die sofortige Kündigung des Zuwendungsvertrages und
evtl. Rückforderungen zur Folge haben können.

Lead partner potvrzuje tímto pravdivost a kompletnost údajů uvedených v projektové žádosti, a to v obou
jazycích. V případě pochybností je arbitrární jazyk lead partnera. Jsme obeznámeni s tím, že nesprávné
údaje mohou mít za následek okamžité vypovězení smlouvy o poskytnutí dotace a příp. vymáhání
prostředků.

Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung von zuschussfähigen Ausgaben des Projektes
verwendet.

Dotační prostředky budou použity výhradně na financování způsobilých výdajů projektu.

Der im Projektantrag ausgewiesene Eigenanteil ist gesichert.

Je zajištěn vlastní podíl uvedený v projektové žádosti.

Wir versichern, dass für dieses Projekt gleichzeitig keine Anträge auf Fördermittel aus anderen Förderprogrammen der EU, der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik gestellt wurden,
sofern sie nicht im Finanzierungsplan in dem Projektantrag (vgl. Punkt 6.3) enthalten sind.

Potvrzujeme, že pro tento projekt nebyly současně podány žádné další žádosti o dotační prostředky
z jiných dotačních programů EU, České republiky a Spolkové republiky Německo, pokud nejsou uvedeny
v plánu financování v projektové žádosti (viz bod 6.3).

Die für den Auftraggeber geltenden Vergabevorschriften werden eingehalten.

Zadavatel dodrží platné předpisy pro přidělování veřejných zakázek.

Unterzeichnung durch den Lead-Partner

5.

Podpis lead partnera

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Místo, datum, podpis, razítko

Graupa, 24.11.2011

Graupa, 24.11.2011

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. Hubert Braun

Prof. Dr. Hubert Braun

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

6.

Podpis/y projektového partnera/projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Místo, datum, podpis, razítko

Hradec Králové,

Hradec Králové,

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Ing. Svatopluk Sýkora

Ing. Svatopluk Sýkora

Für weitere Projektpartner duplizieren Sie bitte die folgenden Zeilen, tragen
die fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole
označte pořadovým číslem a doplňte příslušná data.
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Místo, datum, podpis, razítko

Schlettau, 29.11.2011

Schlettau, 29.11.2011

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Sigrid Ullmann

Sigrid Ullmann

Projektpartner 3

Projektový partner 3

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Místo, datum, podpis, razítko

Usti nad Labem,

Usti nad Labem,

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Jana Vanhová

Jana Vanhová

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Místo, datum, podpis, razítko

Dresden Pillnitz, 24.11.2011

Dresden Pillnitz, 24.11.2011

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Norbert Eichkorn

Norbert Eichkorn

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Místo, datum, podpis, razítko

Chemnitz, 28.11.2011

Chemnitz, 28.11.2011

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Dietrich Gökelmann

Dietrich Gökelmann

Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Anstalt des öffentlichen Rechts Bank Deutsche Bundesbank, BLZ 85010500 Swift-Bic SABDDE81XXX
USt-IdNr. DE179593934 Postanschrift Sächsische Aufbaubank - Förderbank -, 01054 Dresden, Tel. 0351 4910-0, Fax 0351 4910-4000
Besucheradresse 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 Internet www.sab.sachsen.de

Saská rozvojová banka – dotační banka – subjekt veřejného práva banka Německá spolková banka kód banky 850 10500 Swift-Bic SABDDE81XXX
DIČ DE179593934 poštovní adresa Sächsische Aufbaubank – Förderbank -, 01054 Dresden, tel. 0049 351 4910-0, fax 0049 351 4910-4000
adresa pro návštěvy 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 internet www.sab.sachsen.de

Příloha č. 15 k usnesení č. 30/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo Ústecký kraj:

11/SML 1180

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářejících kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“
č. 11/SML 1180 uzavřené dne 28. 6. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz, +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
a
Město Štětí
Sídlo:
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Zastoupený:
Mgr. Tomášem Ryšánkem, starostou města
Kontaktní osoba: Radomil Kulhánek
E-mail/telefon: tomas.rysanek@steti.cz / +420 416 812 819
radek.kulhanek@steti.cz / +420 416 812 401
IČ:
00264466
DIČ:
CZ00264466
Bank. spojení: 100022784/0600, GE MONEY BANK, a.s.

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

Článek 1
Mění termín provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy takto:
Původní údaj „do 31.10. 2011“ se nahrazuje údajem „do 31. 12. 2011“.
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bod 33 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 21. 12. 2011 svým
usnesením.
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

Ve Štětí dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města
příjemce
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Příloha č. 16 k usnesení č. 31/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo Ústecký kraj:

11/SML 1169

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011“ č. 11/SML 1169 uzavřené dne 2. 9. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz, +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882733379/0800, Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
a
Vladimír Přibyl
Sídlo:
Čerčanská 622/16, 140 00 Praha 4 - Krč
Zastoupený:
Vladimírem Přibylem
Kontaktní osoba: Vladimír Přibyl
E-mail/telefon: vladimír.pribyl@yshop.cz / +420 602 211 175
Narozen:
5. 6. 1964
Bank. spojení: 2516090106/2600, Citibank, a.s.

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

Článek 1
Mění termín provedení prací v Článku II. bod 5. smlouvy takto:
Původní údaj „do 30.11. 2011“ se nahrazuje údajem „do 31. 3. 2012“.
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bod 34 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 21. 12. 2011 svým
usnesením.
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

Ve Praha dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Vladimír Přibyl
příjemce
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Příloha č. 17 k usnesení č. 32/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML1140

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 11/SML1140 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011“
uzavřené dne 2. 6. 2011

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800
a
Statutární město Děčín
Sídlo:
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín
Zastoupený:
Františkem Pelantem, primátorem města
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Holavová
E-mail/telefon: lenka.holavova@mmdecin.cz / 603 806 312
IČ:
00261238
DIČ:
CZ 00261238
Bank. spojení: 921402389/0800

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

Článek 1
Mění text v Článku 2. bod 5. smlouvy takto,
z původního:
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši maximálně 1,67 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu, které činí 3 000 000,- Kč, včetně
dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu dotace.
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bod 35 příloha č. 1
na text nový:
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši maximálně 5,38 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům projektu, které činí 929 120,- Kč, včetně
dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu dotace.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č.
00/00Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Děčíně dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

František Pelant
primátor města
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Příloha č. 18 k usnesení č. 33/27Z/2011

Příloha č. 19 k usnesení č. 34/27Z/2011

Příloha č. 20 k usnesení č. 37/27Z/2011

Příloha č. 21 k usnesení č. 37/27Z/2011

Příloha č. 22 k usnesení č. 37/27Z/2011

Příloha č. 23 k usnesení č. 39/27Z/2011

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2011 ze dne 21.
prosince 2011 vyhlašuje

Dotační program

„Sport 2012“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“ (dále jen „Zásady“),
schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11.
2011.

Předmět podpory
1.

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

2.

Sportovní soustředění pro děti a mládež.

3.

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

4.

Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a
mládež.

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

Obsah
I.

název dotačního programu

„Sport 2012“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti

děti, mládež, tělovýchova, sport

Dotační program - 1/4

Příloha č. 23 k usnesení č. 39/27Z/2011

III. sledovaný záměr
 multifunkční strukturovaná podpora sportu
 reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu

IV. druh a výše dotace, forma dotace, účel použití prostředků
Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.
O každý předmět podpory žádá právní subjekt samostatně.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné
podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o
založení Evropského společenství).

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

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

VI. termín vyhlášení
do 9. ledna 2012

VII. termín uzávěrky pro přijímání žádostí a max. počet žádostí
do 13. února 2012
(u písemné formy žádosti je rozhodující datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
(u elektronické formy je rozhodující datum odeslání)
V rámci dotačního programu lze podat maximálně 2 žádosti.

VIII. žádost
Žadatel nejdříve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje (odbor školství, mládeže a tělovýchovy). Před tím než
tuto žádost elektronicky odešle, rovněž ji vytiskne a opatří podpisem a razítkem
oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí s povinnými
přílohami uvedenými v bodě XIV. tohoto programu. V případě vyplnění elektronické
žádosti, není již zapotřebí předkládat zvlášť projekt.
Žadatelé o dotaci, kteří nemají možnost zpracovat a podat své žádosti v elektronické
podobě prostřednictvím krajského webu, mohou použít zveřejněný formulář (Excel).
Povinnou přílohou takto podané žádosti o dotaci je projekt (viz. Čl. VII. Zásad).

Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
V případě, že jeden právní subjekt podává dvě žádosti, vloží všechny své písemné
žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh, uvedených
Dotační program - 2/4
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v bodě 3) Čl. VI. Zásad. V průvodním dopise pak uvede seznam všech přiložených
žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto žádosti.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené slovy:
NEOTVÍRAT - „SPORT 2012“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

IX. termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 30. března 2012

X.

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

Lubomír Linek

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

telefon: 475 657 229

Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz telefon : 475 657 951

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

XII. formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

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

XIV. povinné přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci
(např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů)
a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list,
zřizovací listina), a to v kopii;
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2. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
3. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
4. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
5. čestné prohlášení
a) o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů, a to v originále;
b) o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný
čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
c) o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
d) o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to
v originále;
e) že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn.
např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to
v originále;
6. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3
let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále.
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: harasta.s@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j.: …, uloženého na odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu ………………………… ( dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ………… č. ….. ze dne
…….investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) ……………… , za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ……………….
2. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy o
fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu .....................................
v rámci programu………………... a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“). Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným Zásadami za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do……..
Datem účinnosti uznatelných nákladů je …… .
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši ………….%. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
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poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis a harmonogram realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu ,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
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n) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
o) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli
zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků
včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady
úroků z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů (slovy třicet)
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek V.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje,
že:
a) Ústecký kraj (poskytovatel) je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající
příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..č. …………..ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 25 k usnesení č. 40/27Z/2011

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2011 ze dne 21. prosince
2011 vyhlašuje

Dotační program
„Volný čas 2012“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“ (dále jen „Zásady“),
schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11.
2011.

Předmět podpory
Volnočasová činnost dětí a mládeže včetně materiálního vybavení pro
volnočasové aktivity
Dotace je určena zejména k podpoře realizace projektů, které


mají regionální a nadregionální význam



zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem



významně reprezentují kraj



nákup věcí přímo související s realizací volnočasové aktivity



nákup neskladovatelného materiálu určeného k okamžité spotřebě

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

Obsah
I.

název dotačního programu

„Volný čas 2012“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti

Děti, mládež, volnočasové aktivity

III.

sledovaný záměr

 multifunkční strukturovaná podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Dotační program „Volný čas 2012“ - 1/4

Příloha č. 25 k usnesení č. 40/27Z/2011






reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže
rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
začlenění sociálně slabých dětí do volnočasových aktivit
zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit

IV.

druh a výše dotace, forma dotace, účel použití prostředků

Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestiční
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení
Evropského společenství).

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

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

VI.

termín vyhlášení
do 9. ledna 2012

VII.

termín uzávěrky pro přijímání žádostí a max. počet žádostí
do 13. února 2012

(u písemné formy žádosti je rozhodující datum razítka pošty nebo podatelny KÚÚK)
(u elektronické formy je rozhodující datum odeslání)
V rámci dotačního programu lze podat maximálně 3 žádosti.

VIII.

žádost

Žadatel nejdříve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje (odbor školství, mládeže a tělovýchovy). Před tím než
tuto žádost elektronicky odešle, rovněž ji vytiskne a opatří podpisem a razítkem
oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí s povinnými
přílohami uvedenými v bodě XIV. tohoto programu. V případě vyplnění elektronické
žádosti, není již zapotřebí předkládat zvlášť projekt.
Žadatelé o dotaci, kteří nemají možnost zpracovat a podat své žádosti v elektronické
podobě prostřednictvím krajského webu, mohou použít zveřejněný formulář (Excel).
Povinnou přílohou takto podané žádosti o dotaci je projekt (viz. Čl. VII. Zásad).

Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
V případě, že jeden právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné
žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh, uvedených
v bodě 3) Čl. VI. Zásad. V průvodním dopise pak uvede seznam všech přiložených
žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto žádosti.
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Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené slovy:
NEOTVÍRAT - „VOLNÝ ČAS 2012“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

IX.

termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 16. dubna 2012

X.

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

Tomáš Rindoš

e-mail: rindos.t@kr-ustecky.cz

Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz telefon : 475 657 951

XI.

telefon: 475 657 957

hodnotící kritéria

viz „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje“

XII.

formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu

XIII.

vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy B tohoto programu

XIV.

povinné přílohy

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci
(např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů)
a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list,
zřizovací listina), a to v kopii;
2. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
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3. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
4. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
5. čestné prohlášení
a. o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů, a to v originále;
b. o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný
čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
c. o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
d. o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to
v originále;
e. že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn.
např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to
v originále;
6. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3
let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále.
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Příloha č. 26 k usnesení č. 40/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: harasta.s@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j.: …, uloženého na odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu ………………………… ( dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ………… č. ….. ze dne
…….investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) ……………… , za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ……………….
2. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy o
fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu .....................................
v rámci programu………………... a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“). Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným Zásadami za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do……..
Datem účinnosti uznatelných nákladů je …… .
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši ………….%. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
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poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis a harmonogram realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu ,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
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n) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
o) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli
zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků
včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady
úroků z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů (slovy třicet)
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek V.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje,
že:
a) Ústecký kraj (poskytovatel) je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající
příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..č. …………..ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 27 k usnesení č. 41/27Z/2011

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2011 ze dne 21. prosince
2011 vyhlašuje
Program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2012
pro školy a školská zařízení

Dotační program

„Prevence rizikového chování v Ústeckém
kraji v roce 2012“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“ (dále jen „Zásady“),
schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11.
2011.

Předmět podpory
1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobé,
navazující aktivity).
2. Financování akreditovaného studia k výkonu specializovaných činností prevence
rizikového chování (1/2 studia, 1 rok).
3. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol (kurzy, semináře, školení) –
výjezd preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max.250,- Kč/den
(ubytování, strava).
4. Vzdělávání celých pedagogických sborů – lektorné (bez výjezdu).
5. Adaptační kurzy pro žáky, studenty – ubytování a strava-max.2 noci, lektorné a
preventivní aktivity při výjezdu, cestovné (max. 20 000,- Kč na školu).

Příloha č. 27 k usnesení č. 41/27Z/2011

Okruh žadatelů
Školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Obsah
I.

název dotačního programu
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“

II.

zařazení dotačního programu do oblasti
děti, mládež, školy a školská zařízení, primární prevence rizikového chování

III.

sledovaný záměr

Podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních
programů podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j. : 20 006/2007-51
v územní působnosti Ústeckého kraje.

IV.

druh a výše dotace, forma dotace, účel použití prostředků

Minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč. Dotace bude poskytnuta na
úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle předložené
žádosti. O každý předmět podpory žádá právní subjekt samostatně.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné
podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o
založení Evropského společenství).
Finanční prostředky budou Ústeckým krajem školám zřizovaným krajem poskytnuty jako
navýšení příspěvku provozních výdajů. Školám jiných zřizovatelů bude příspěvek vyplacen
dle Zákona o krajích, na základě podepsané smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace k realizaci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
v roce 2012.

V.

výše spoluúčasti příjemce dotace

Dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována.
Výše lektorného maximálně 400,-Kč/1hod.

VI.

termín vyhlášení
do 9. ledna 2012
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VII.

termín uzávěrky pro přijímání projektů a max. počet projektů
do 29. února 2012
(rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)

VIII. žádost
Žadatelé o dotaci pošlou své žádosti na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Zalepené obálky je nutné označit slovy:
NEOTVÍRAT - „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz. příloha)
v jednom vyhotovení a sešité. Žádost nesmí být vyplněna rukou. V případě, že jeden
právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do jedné
obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise pak uvede
seznam všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinná příloha je platná pro všechny
tyto žádosti.
Žádosti se nevracejí. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.12.2012.

IX.

termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
do 30. dubna 2012

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek
www.kr-ustecky.cz bez zdůvodnění.

X.

stanovení konzultačního místa na krajském úřadu

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková

XI.

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

telefon : 475 657 951

hodnotící kritéria

viz „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje“

XII.

formulář obsahu žádosti
dle přílohy A tohoto programu
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XIII. vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy B tohoto programu
XIV. povinné přílohy
Minimální preventivní program.

XV.

termín vyúčtování

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu
s účely, pro které byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování
v podvojném účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Finanční prostředky dotace lze použít do 31. 12. 2012 a nelze je převádět do roku
následujícího. Vyúčtování dotace musí být zasláno odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 14. 1. 2013 na
formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
Součástí vyúčtování bude i celkové zhodnocení využití poskytnuté dotace.
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Příloha č. 28 k usnesení č. 41/27Z/2011
příloha 2

Ústecký kraj

ŽÁDOST
O poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu:
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“
Název projektu:

Žadatel (název
organizace dle
zřizovací listiny či
stanov):
IČO:
Adresa žadatele (shodná se stanovami, zřizovací listinou…)
Ulice:
Obec:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

č.p.:
PSČ:
Fax:

Údaje o statutárním zástupci:
Jméno, příjmení a titul:
Telefon:
E-mail:

Mobil:

Údaje o školním metodikovi prevence:
Jméno, příjmení a titul:
Telefon:
E-mail:

Mobil:

Bankovní spojení :
Název banky žadatele:
Adresa banky:
Číslo účtu žadatele
Kód banky:
Údaje o zřizovateli (vyplňují pouze školy, které nejsou zřizovány Ústeckým krajem):
Název zřizovatele:
IČO zřizovatele:
Číslo účtu zřizovatele:
Kód banky
zřizovatele:

1

Ústecký kraj

příloha 2

Termín zahájení realizace projektu:
Termín ukončení realizace projektu:
1. Popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší

2. Zdůvodnění potřebnosti projektu

3. Cíle projektu

4. Vymezení cílové populace (konkrétně definovat a kvantifikovat)

5. Metody a formy, jakým způsobem bude projekt realizován

6. Rámcový časový harmonogram projektu

7. Způsob hodnocení efektivity
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8. Místo konání

Požadovaná výše dotace

Kč

Spoluúčast a jiné zdroje financování
Celková plánovaná výše uznatelných
nákladů na projekt

Kč
Kč

Pozn. Podrobný rozpočet je přílohou této žádosti

Prohlášení
1. Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé.
2. Jsem si vědom(a) toho, že žádná část poskytnuté finanční podpory nesmí být použita na jinou
než určenou akci, projekt nebo činnost.
3. Zavazuji se, že po skončení akce, projektu nebo činnosti podám odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje úplnou a podrobnou zprávu o realizaci včetně
podrobného vyúčtování.
V ……………………….dne……………

……………………………………………………..
podpis statutárního zástupce
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Podrobný nákladový rozpočet projektu
Druh nákladu

Požadovaná
výše dotace
(Kč)

Vlastní zdroje
(Kč)

Celkové plánované
uznatelné náklady
(Kč)

Ostatní neinvestiční výdaje ( ONIV )
1.Materiálové náklady
1.1 základní materiál
1.2 kancelářské potřeby
1.3 ostatní
2. Služby
2.1 Cestovné
2.2 Ostatní služby
- ubytování
- stravování
- doprava (fakturačně)
- školení
- pronájem
- lektorné (fakturačně)
2.3 Jiné
Celkem ONIV:
Ostatní platby za provedenou práci ( OPPP )
1. Dohody o provedení práce
nebo pracovní činnosti včetně
odvodů na sociální a
zdravotní pojištění
Celkem OPPP:
Celkem (ONIV + OPPP):
Komentář k rozpočtu: vymezte konkrétně
ONIV:

OPPP(vykonávaná funkce v projektu, počet odpracovaných hodin, mzdové
náklady/1hod.):
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: harasta.s@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j.: …, uloženého na odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu ………………………… ( dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ………… č. ….. ze dne
…….investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) ……………… , za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ……………….
2. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy o
fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu .....................................
v rámci programu………………... a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“). Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným Zásadami za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do……..
Datem účinnosti uznatelných nákladů je …… .
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
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Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši ………….%. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
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poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis a harmonogram realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu ,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
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n) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
o) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli
zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků
včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady
úroků z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů (slovy třicet)
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek V.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje,
že:
a) Ústecký kraj (poskytovatel) je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající
příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..č. …………..ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 30 k usnesení č. 44/27Z/2011

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života
jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního
prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro
obyvatele i návštěvníky
- koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací
vzájemně provázaných a navazujících akcí
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov,
zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví
obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2012 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:





školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem, modernizace
výuky, snížení spotřeby energií
mateřské školy - v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem,
snížení spotřeby energií
oprava budov obecních úřadů
dětská hřiště a sportoviště

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. Součástí zaměření je také zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a
příjemné užívání všemi obyvateli a návštěvníky obce. V rámci této oblasti podpory budou
podporovány:
1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací v současně zastavěném území obce
2. úprava veřejných prostranství
3. veřejné osvětlení
Žádost na komunikaci může být podána pouze pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací.
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opatření je zaměřeno na podporu místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu
zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Žádost může být podána pouze
pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem
v rozporu.
4. Podpora územně plánovací činnosti obcí
Tato oblast podpory je zaměřena na podporu územně plánovací činnosti obcí
a) Převedení dat nových, již vydaných územních plánů, zahrnující právní stav ke dni vydání
poslední změny územního plánu, do struktury datového modelu Ústeckého kraje pro ÚPD
podle „Metodiky jednotného zpracování územně plánovacích dokumentací v GIS (CAD)“.
b) Podpora zpracování nových územních plánů obcí
Převedená data územních plánů nebo data nového územního plánu budou předána k využití
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, budou splňovat strukturu a náležitosti datového modelu
Ústeckého kraje pro ÚPD a budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK. Novým
územním plánem se rozumí územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění.
5. Podpora činnosti místních akčních skupin
Místní akční skupiny (MAS) jsou partnerská seskupení, založená k realizaci rozvojových aktivit na
venkově, přičemž partnery v tomto seskupení musí být jak zástupci veřejného tak i soukromého
sektoru. Cílem této oblasti podpory je získání většího objemu finančních prostředků na rozvoj
venkova z národních či zahraničních finančních zdrojů prostřednictvím aktivit místních akčních
skupin. Předmětem podpory je:
-

pořízení nové, případně aktualizace stávající integrované strategie území (ISÚ)
vč. vzdělávacích a propagačních akcí,
příprava projektů pro vnější zdroje,
realizace aktivit vycházejících z ISÚ

6. Soutěž Vesnice roku 2012
Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2012
v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze

krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o
společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a
zemědělského subjektu.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1 – 3: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací
- počet m² upravených veřejných prostranství
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
Oblast podpory 4: - počet digitalizovaných územních plánů
- počet nových územních plánů
Oblast podpory 5: - počet podpořených připravovaných projektů

30
4 000
3 000
5
8
8
9

4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje. Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012. Z alokace na oblasti podpory 1 -3 a 5
připadne cca 40% na oblast podpory 1, cca 40% na oblast podpory 2, cca 13% na oblast podpory 3,
na oblast podpory 5 cca 7% a na oblast podpory 4 jsou vyčleněny 3 mil. Kč (z toho na OP 4a) 0,6
mil. Kč a 4b) 2,4 mil. Kč) a na oblast podpory 6 připadne 1 mil. Kč. Toto rozdělení je pouze
indikativní a může být upraveno podle počtu podaných žádostí v jednotlivých oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora nesmí být
převeden minimálně po dobu 3 roky. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních prostředků žadatele.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1 – 3
Oblast podpory 4a)
4b)
Oblast podpory 5
Oblast podpory 6

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

20 000,-Kč
250 000,- Kč
50 000,- Kč
200 000,- Kč
200 000,- Kč
300 000,-Kč
125 000,-Kč
25 000,-Kč

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1-3
4

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

5
6

max.
75%
65%
40%
100%
50%
75%
90%

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

hodnocení programu do:

11. 1. 2012
24. 2. 2012
Březen 2012
Březen 2012
Duben 2012
Duben 2012
OP 1-3 30. 11. 2012
u OP 4a) 30.11.2012
u OP 4b) 30.11.2015
u OP 5 30. 11. 2012
u OP 6 30. 11. 2013
30. 6. 2013

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3 obce do 2 000 obyvatel, v oblasti podpory 4a)
obce do 10 000 obyvatel, v oblasti podpory 4b) obce do 5 000 obyvatel, které leží v územním
obvodu Ústeckého kraje, u oblasti podpory 5 místní akční skupiny zařazené v Národní síti MAS,
které mají působnost v Ústeckém kraji. U oblasti podpory 6 – obce, dle výsledků soutěže Vesnice
roku 2012 v Ústeckém kraji,
Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí podpory 1 - 3, a jednu do
oblasti podpory 4, místní akční skupina může podat jednu žádost.

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.

9. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu
Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních
podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí, při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
15. 2. 2012, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 dnů od doručení
výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Umístění projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 – 3: - malá úspěšnost obce v předchozích letech, zvýhodněny budou obce, které
v minulých třech letech žádaly o dotaci z POV ÚK a byly méně úspěšné
- naléhavost realizace
- míra naplnění cílů programu
Oblast podpory 4: a) - budou preferovány obce, které nemají platný územní plán před obcemi, které
jej mají schválený před 1.1.2007
- obce s nižším počtem obyvatel
b) - podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 5: - využitelnost pro přípravu na nové programové období EU
Oblast podpory 6: - budou převzaty výsledky Soutěže Vesnice roku 2012 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 30. 9. 2012
administrátorovi:
 doklad o vlastnictví pozemků a staveb žadatelem (výpis a snímek z katastru nemovitostí),
starý nejvýše 90 dní,
 ověřené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu úřadu nebo čestné
prohlášení starost(k)y obce, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,





kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
usnesení Zastupitelstva obce, nebo příslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajištěném spolufinancování
rozpočet projektu na formuláři, který bude přílohou Pokyny pro žadatele.

Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 30. 9. 2012
(u OP 1 – 3, 4a, 5) nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací
projektu. Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a
prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se
převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převáděna na účet příjemce na základě průběžné nebo závěrečné zprávy, kterou
příjemce zašle s doložením účetních dokladů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu
na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje na formuláři, který bude přílohou Směrnice pro
žadatele.

10. Odpovědnost za realizaci podpory - garant programu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

11. Pracovní skupina pro výběr projektů
Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle
hodnotících kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k
projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.

12. Administrace programu
Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu bude odborem regionálního rozvoje vydány Pokyny pro žadatele.
Kontakty: pí. Zdenka Opočenská, tel.: 475657561, e-mail: opocenska.z@kr-ustecky.cz
Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz
pro OP 4: Ing. Jolana Novotná, tel. 475657513, e-mail:novotna.j@kr-ustecky.cz

Příloha č. 31 k usnesení č. 45/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo smlouvy věřitele:
Číslo smlouvy dlužníka:

SMLOUVA O PŮJČCE – DODATEK Č. 1
uzavřená dle ustanovení § 657 a § 658.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Věřitel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou
IČ:
70892159
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 94-882993349/0800
Dlužník
MAS Vladař, o.p.s.
Sídlo:
Husova 153, 364 55 Valeč
Zastoupený:
Ivem Husineckým, předsedou správní rady
IČ:
26404818
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 222543107/0300
Dlužník je občanským sdružením.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PŮJČCE
Předmětem tohoto dodatku je změna článku 1, odst. 2, jehož nové znění je:
2. Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit převodem na účet
věřitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2012.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna
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V Ústí nad Labem dne .............................

....................................................................
Ústecký kraj
Jana Vaňhová,
hejtmanka

.....................................................................
MAS Vladař, o.p.s.
Ivo Husinecký,
předseda správní rady
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Příloha č. 32 k usnesení č. 47/27Z/2011

Smlouva o spolupráci

Smluvní strany
Flughafen Dresden GmbH
Sídlo:
Flughafenstraße, 01109 Dresden, Spolková republika Německo
Zastoupený: Dr. Michael Hupe, jednatel
Telefon: +49-351-881-0
Fax: +49-351-8813035
DIČ: DE 14 02 06 335
Daňové číslo: 3237/100/02460
(dále jen “Letiště“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
telefon:
+420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Ve věci jedná: Ing. Radek Vonka, člen Rady Ústeckého kraje
(dále jen “kraj“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem jejich propagace
v České republice a Spolkové republice Německo. V rámci spolupráce se smluvní strany
zavazují k níže uvedeným povinnostem.
II.
Povinnosti Letiště
Letiště umožní propagaci kraje v následujícím rozsahu:
1. Letiště umožní vystavení informačních materiálů kraje v terminálu Letiště.
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2. Letiště umožní kraji využití reklamní plochy, umístění závěsné plachty v terminálu
Letiště (umístění dle přílohy č. 1 smlouvy), v časovém rozmezí od 1. 1. 2012 do 31.
12. 2012. Náklady na výrobu, montáž a demontáž závěsné plachty uhradí kraj.
Upevnění provede firma Werbeline Andreas Leubert, Meußlitzer Straße 63, 01259
Dresden. Tržní hodnota umístění závěsné plachty v terminálu Letiště po dobu platnosti
smlouvy činí 3 000 EUR (brutto).
3. Letiště umístí na svých webových stránkách logo projektu Brána do Čech, tj.
interaktivní link (odkaz), který navede k webovým stránkám tohoto projektu kraje.
4. Letiště umožní kraji vystavení informačních materiálů kraje v prezentačním stánku
během akcí Letiště v roce 2012 (např. Rodinný den a Velký cestovní den).
III.
Povinnosti kraje
Kraj umožní propagaci Letiště v následujícím rozsahu:
1. Kraj umožní vystavení informačních materiálů Letiště v prostorech všech turistických
informačních center na území kraje.
2. Kraj umístí na webových stránkách www.tornachboehmen.de/www.branadocech.cz
logo Letiště, tj. interaktivní link, který navede k webovým stránkám Letiště.
3. Kraj bude v roce 2012 prezentovat informační materiály Letiště na veletrzích ITB
Berlín, Holiday World Praha, Slovakiatour Bratislava, ITEP Plzeň, Regiontour Brno a
TS Poznaň.
IV.
Hodnota plnění
Smluvní strany se dohodly, že hodnota navzájem poskytnutých plnění činí 3000 EUR (brutto)
resp. 74 610 Kč (při kurzu České národní banky ke dni 24.9.2011 24,87 Kč/EUR, tedy 3000
EUR) p.a.
Smluvní strany se dohodly, že plnění bude během doby platnosti smlouvy dle článku V.
poskytováno průběžně měsíčně v hodnotě uvedené níže, a bude zaúčtováno se splatností
k poslednímu dni příslušného měsíce.
Hodnota plnění Flughafen Dresden GmbH dle článku II.

Netto
19% DPH
Brutto

210,08 EUR
39,92 EUR
250,00 EUR

Hodnota plnění Kraje dle článku III.

Brutto

250,00 EUR

Hodnota plnění kraje podléhá v Německu dani z obratu a řídí se ustanovením § 13b UStG
(Zákon o dani z obratu) o Povinnosti příjemce plnění k úhradě daně.
Smluvní strany tímto prohlašují, že si vzájemně zaúčtují měsíční pohledávky ve výši 250
EUR k datu jejich splatnosti.
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V.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva je uzavřena na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Smlouva se automaticky
prodlužuje o jeden rok, pokud nebude vypovězena nejpozději 3 měsíce před koncem doby
platnosti smlouvy.
VI.
Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že kraj jako orgán územní samosprávy
je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 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.
2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením
od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Smlouva se řídí výhradně německým právem.
5. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.
7. Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 21. 12. 2011 usnesením …………...

v Drážďanech . . . . . . . . . . . . . . .

v Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . . . . .

Flughafen Dresden GmbH

Ústecký kraj

Příloha č. 33 k usnesení č. 62/27Z/2011
Příloha č. 1 k bodu č. 13

Příloha č. 34 k usnesení č. 63/27Z/2011
Příloha č. 2 k bodu č. 14

Příloha č. 35 k usnesení č. 64/27Z/2011
Příloha č. 3 k bodu č. 15

Příloha č. 36 k usnesení č. 65/27Z/2011
Příloha č. 4 k bodu č. 16

Příloha č. 37 k usnesení č. 66/27Z/2011
Příloha č. 5 k bodu č. 17

Příloha č. 38 k usnesení č. 111/27Z/2011
Příloha č. 6 k bodu č. 63

Příloha č. 39 k usnesení č. 112/27Z/2011
Příloha č. 7 k bodu č. 64

Příloha č. 40 k usnesení č. 113/27Z/2011
Příloha č. 8 k bodu č. 65

Příloha č. 41 k usnesení č. 114/27Z/2011
Příloha č. 9 k bodu č. 66

Příloha č. 42 k usnesení č. 115/27Z/2011

Krajský úřad
Číslo:
Příloha č. 10 k bodu č. 67

SMLOUVA O NAROVNÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN
uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 411
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800, VS 409
a
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.:
Sídlo:
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
Jednající:
Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Jaroslav Kříž
E-mail/telefon: jk.real@seznam.cz, 604 219 965
IČ:
25041738
DIČ:
CZ25041738
Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s.
číslo účtu: 103706152/5500
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 14364
Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O NAROVNÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH
BŘEMEN
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A) Narovnání vlastnických práv
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že :
- mají pochybnosti o rozsahu svých vlastnických práv k níže specifikovaným
nemovitostem, jejichž fyzické hranice jsou s ohledem na uspořádání staveb
nezřetelné a historicky sporné,
- mezitímně vyřešily poměry ohledně užívání příslušných částí podzemních prostor
těchto nemovitostí – staveb (Dohoda o zatímním vypořádání vzájemných vztahů
ze dne 1.7.2010), jsou si však vědomy, že jde o řešení dočasné, neposkytující
potřebnou právní jistotu,
- vedeny úmyslem odstranit definitivně pochybnosti se dohodly na uzavření této
smlouvy.
2. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. (dále jen ,,Rekultivace“) je na základě kupní
smlouvy ze dne 14.10.2004 uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem ke dni
uzavření smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 3048 pro k.ú.
Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem, parcely č. 2431/5, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 551 m2 a na uvedené parcele stojící budovy č.p. 3122 (objekt
občanské vybavenosti, or.č. 52 v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem).
Rekultivace je na základě kupní smlouvy ze dne 29.1. 2009 uzavřené s manželi
Václavem a Radkou Jelínkovými, oba bytem Na Pěnkavce 555, 417 12 Proboštov, a na
základě kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2009 uzavřené se Statutárním městem Ústí nad
Labem ke dni uzavření smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č.
3048 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem, parcely č. 2431/11,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2 a na uvedené parcele stojící budovy č.p.
3121 (objekt občanské vybavenosti, or.č. 50 v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem).
Příslušný výpis z katastru nemovitostí je přílohou č. 2a této smlouvy.
3. Ústecký kraj je na základě darovacích smluv ze dne 30.4.2002, 19.7. 2002 a 4.7.2003, a
kupní smlouvy ze dne 2. 8. 2006 ke dni uzavření této smlouvy výlučným vlastníkem
nemovitostí zapsaných na LV č.11236 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad
Labem, parcely č.2431/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.947 m2 a na této
parcele stojící budovy č.p. 3118. Příslušný výpis z katastru nemovitostí je přílohou č. 2b
této smlouvy.
4. Shora uvedené budovy jsou v současné době ne zcela standardně členěny, jelikož byly
stavěny jako jeden funkční celek a následně byly postupně převáděny na různé osoby.
Členění prostor v podzemních podlažích neodpovídá zcela půdorysu staveb na povrchu
parcel a z dostupných listin není zcela zřejmé, k jaké budově náleží jaké podzemní
prostory, což vyvolává nejasnost smluvních stran o existenci a rozsahu vlastnického
práva k podzemním prostorám 1. a 2. podzemní podlaží souvisejících stavebně s
budovou č.p.3118 stojící na parcele č.2431/6 v části nacházející se na resp. pod
parcelou č. 2431/6, kde není žádná budova jako stavba v katastru nemovitostí
vyznačena, a nachází se zde kromě uvedeného podzemního podlaží pod povrchem
pouze dvorana mezi budovami č.p. 3118 (or.č. 48 v ulici Velká hradební v Ústí nad
Labem) a 3121 a 3122 (or.č. 50,52 v ulici Velká hradební v Ústí nad Labem) v k.ú.Ústí
nad Labem. Snímek katastrální mapy je přílohou č. 3 této smlouvy.
V podzemních podlažích shora uvedených budov jsou garáže a další prostory užívané
smluvními stranami, když na parcele č.2436/1 v k.ú.Ústí nad Labem, která je ve
vlastnictví společnosti Pozemní stavby Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Velká hradební
2800/54, Ústí nad Labem, se nachází místní komunikace, která představuje jediný
přístup motorovými vozidly do 1. podzemního podlaží budov č.p. 3118 a č.p. 3122 a to
v obou případech skrz prostory nacházející se v budově č.p.3122 stojící na parcele č.
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2431/5. Na parcele č. 2436/2 v k.ú. Ústí nad Labem, která je v majetku České republiky,
ve správě Finančního ředitelství Ústí nad Labem, se pak nachází místní komunikace,
která představuje jediný přístup motorovými vozidly do 2. podzemního podlaží budov č.p.
3118 a č.p. 3122 a to skrz prostory nacházející se v budově č.p. 3121 stojící na parcele
č. 2431/11. Podzemní prostory budov č.p. 3118 a č.p. 3122 jsou situovány ve dvou
podlažích, z nichž do každého je vždy po jednom samostatném (z hlediska výškové
úrovně podlaží) vjezdu (1.podzemní podlaží budov č.p. 3118 a č.p. 3122 mají jeden
společný vjezd a 2. podzemní podlaží budov č.p. 3118 a č.p. 3122 mají jeden společný
vjezd).
Rekultivace provedla na základě shora uvedené Dohody o zatímním vypořádání
vzájemných vztahů (viz.I/1 shora) stavební úpravy spočívající ve zřízení parkovacích
míst v prostorách 2. podzemního podlaží, které jsou nesporně součástí budovy č.p. 3122,
a propojení uvedených prostor s prostory pod parcelou č.2431/6, které jsou ve vlastnictví
Ústeckého kraje, za účelem zvětšení parkovací plochy 2. podzemního podlaží ve
prospěch Ústeckého kraje.
5. Z projektové dokumentace, popř.stavebního povolení je zřejmé, že původně současně
budovaný komplex staveb měl několik funkčních částí. Podle smluvních stran podzemní
prostory pod budovami č.p. 3118, 3121 a 3122 stavebně (svislé stavební konstrukce –
zejména obvodové stěny, sloupy apod.) souvisejí s nadzemními částmi budov a jsou
jejich součástí.
II.
1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujícím vymezení
vlastnictví ke sporným částem výše uvedených nemovitostí:
 Prostor vjezdu do 1. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 na parcele č. 2431/5 a
podzemních prostor budovy č.p. 3118 nacházejících se na parcele č. 2431/6 v k.ú.
Ústí nad Labem z parcely č. 2436/1 v k.ú. Ústí nad Labem v části vymezené
hranicemi parcel č. 2431/5 a 2431/6 a vjezdovými vraty do 1. podzemního podlaží,
jak je zachyceno v nákresu, který je přílohou č. 4 a této smlouvy, je ve vlastnictví
Rekultivací.
 Prostor vjezdu do 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 na parcele č. 2431/5 a
podzemních prostor budovy č.p. 3118 nacházejících se na parcele č. 2431/6 v k.ú.
Ústí nad Labem z parcely č.2436/2 v k.ú.Ústí nad Labem v části vymezené
hranicemi parcel č. 2431/11 a 2431/6 a vjezdovými vraty do 2. podzemního podlaží,
jak je zachyceno i v nákresu, který je přílohou č. 4 b, je ve vlastnictví Rekultivací.
 Zbylá část prostor 1. a 2. podzemního podlaží mimo výše vymezených prostor
vjezdů stavebně souvisejících s budovami č.p. 3121 a 3122, nacházející se
průmětem svisle dolů pod parcelou č.p. 2431/6 je ve vlastnictví Ústeckého kraje.
 Linie určující hranici vlastnictví bude v těchto podzemních podlažích nesporným
způsobem graficky vyznačena na podlahové ploše.
2. Ve výše vymezených prostorech vjezdů do podzemních podlaží ve vlastnictví Rekultivací
se nachází jako vstup do podzemních podlaží budov č.p. 3118 a č.p.3122 pro automobily
(vjezd) a pěší z parcel č.2436/1 a č.2436/2 vjezdová vrata a další technické zařízení
sloužící k jejich ovládání. Smluvní strany nesporně prohlašují, že tyto movité věci jsou
vlastnictvím Ústeckého kraje.
3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedeným narovnáním byla odstraněna spornost
v otázce vlastnictví částí výše specifikovaných nemovitostí. Obě strany prohlašují, že
z tohoto titulu již nebudou do budoucna vůči sobě vznášet jakékoliv další nároky.
Závazky uvedené v ujednání o narovnání přecházejí na právní nástupce obou smluvních
stran.
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III.
1. V části narovnání vlastnických práv nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
2. Za účelem průjezdu a průchodu výše vymezenými částmi podzemních prostor, jejichž
vlastnictví činí obě smluvní strany nesporným, budou ve prospěch Ústeckého kraje
zřízena níže uvedená věcná břemena . Zároveň budou zřízena věcná břemena užívání
vymezených částí podzemních prostor za účelem parkování vozidel smluvních stran, jak
bylo dohodnuto v Dohodě o zatímním vypořádání vzájemných vztahů ze dne 1.7. 2010.
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B) Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Rekultivace Ústí nad
Labem, s.r.o.
I.
Prohlášení smluvních stran
Ústecký kraj je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3118, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/6,
- pozemku parcelní č. 2431/6 o výměře 3947 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 11236 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí
nad Labem.
Rekultivace je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3122, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/5,
- budovy č.p. 3121 část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/11
- pozemku parcelní č. 2431/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku parcelní č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 3048 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad
Labem.
II.
Předmět smlouvy
Obsah a rozsah věcného břemene
1. Ústecký kraj (dále jen „zavázaný“) zřizuje touto smlouvou ve prospěch vlastníka budovy
č.p. 3122 na pozemku p.č. 2431/5 (dále jen „oprávněný“) věcné břemeno k budově č.p.
3118 na pozemku p.č. 2431/6 spočívající v povinnosti vlastníka budovy č.p.3118 strpět
užívání části prostor 1. podzemního podlaží budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 za
účelem parkování 6 vozidel oprávněného a průjezd a průchod prostory 1. podzemního
podlaží budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 oprávněným, a to v rozsahu dle
přiloženého plánu (příloha č. 5 smlouvy).
2. Oprávněný přijímá touto smlouvou zřízené právo.
III.
Úhrada věcného břemene, platební podmínky, platnost a účinnost smlouvy
1. Věcné břemeno se podle této smlouvy zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
100,-- Kč + DPH (slovy: jednostokorunčeských).
2. Částka bude uhrazena do 30 dnů od data podpisu této smlouvy o zřízení věcného
břemene na účet zavázaného.
3. Smlouva v této části B) nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní
strany svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením
jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene dle Čl. III. bod 1. této smlouvy.
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4. Správní poplatek za podání návrhu na vklad a další poplatky spojené se zřízením
věcného břemene se zavazuje uhradit oprávněný.
IV.
Doba trvání věcného břemene
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, práva odpovídající tomuto věcnému břemeni
přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele nemovitostí, v jejichž prospěch je zřízeno.
V.
Nabytí práva odpovídajícího věčnému břemeni
1. Právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný dnem právních účinků vkladu
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Na základě ujednání této smlouvy lze vklad do katastru zapsat do oddílu C příslušného
LV takto:
„věcné břemeno užívání části prostor 1. podzemního podlaží budovy č.p. 3118 na
pozemku p.č. 2431/6 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem parkování 6 vozidel
oprávněného a věcné břemeno průjezdu a průchodu prostory 1. podzemního podlaží
budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 oprávněným, na dobu neurčitou.“
Ostatní oddíly LV beze změny.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.
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C) Zřízení věcného břemene ve prospěch Ústeckého kraje
I.
Prohlášení smluvních stran
Rekultivace je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3122, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/5,
- budovy č.p. 3121 část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/11
- pozemku parcelní č. 2431/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
- pozemku parcelní č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 3048 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad
Labem.
Ústecký kraj je vlastníkem nemovitostí:
- budovy č. p. 3118, část obce: Ústí nad Labem – centrum, způsob využití: občanská
vybavenost, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 2431/6,
- pozemku parcelní č. 2431/6 o výměře 3947 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 11236 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí
nad Labem.
II.
Předmět smlouvy
Obsah a rozsah věcného břemene
1.

Rekultivace (dále jen „zavázaný“) zřizuje touto smlouvou ve prospěch vlastníka budovy
č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 (dále jen „oprávněný“) věcné břemeno k budově č.p.
3122 na pozemku p.č. 2431/5 a k budově č.p. 3121 na pozemku p.č. 2431/11,
spočívající v povinnosti vlastníka budovy č.p. 3122 a 3121 strpět:
a) užívání části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na pozemku p.č.
2431/5 za účelem parkování 6 vozidel oprávněného, a to v rozsahu dle přiloženého
plánu (příloha č. 4 b)
b) průchod a průjezd přes budovu č.p. 3121 umístěnou na pozemku p.č. 2431/11 za
účelem přístupu k podzemním garážím budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 a
to v rozsahu dle přiloženého plánu (příloha č. 4 b)
c) průchod a průjezd přes budovu č.p. 3122 umístěnou na pozemku p.č. 2431/5 za
účelem přístupu k podzemním garážím budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6,
a to v rozsahu dle přiloženého plánu (příloha č. 4 a)
2. Oprávněný přijímá touto smlouvou zřízené právo.

III.
Úhrada věcného břemene, platební podmínky, platnost a účinnost smlouvy
1. Věcné břemeno se podle této smlouvy zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
100,-- Kč + DPH (slovy: jednostokorunčeských).
strana 7 / 10

2. Částka bude uhrazena do 30 dnů od data podpisu této smlouvy o zřízení věcného
břemene na účet zavázaného.
3. Smlouva v této části C) nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní
strany svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením
jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene dle Čl. III. bod 1. této smlouvy.
4. Správní poplatek za podání návrhu na vklad a další poplatky spojené se zřízením
věcného břemene se zavazuje uhradit zavázaný.
IV.
Doba trvání věcného břemene
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, práva odpovídající tomuto věcnému břemeni
přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele nemovitostí, v jejichž prospěch je zřízeno.
V.
Další ujednání
1. Za účelem zabezpečení přístupu a příjezdu k podzemním garážím na pozemku p.č.
2431/6 jsou osazena garážová vrata umístěna na hranici pozemků p.č. 2431/5 a 2436/1
(garážová vrata do 1.PP) a na hranici pozemku p.č. 2431/11 a 2436/2 (garážová vrata do
2.PP), která jsou vlastnictvím oprávněného. Zavázaný s umístěním garážových vrat
vyslovuje tímto svůj souhlas.
2. Zavázaný bere na vědomí, že vymezený prostor budovy č.p. 3121 umístěné na pozemku
p.č. 2431/11 v jeho vlastnictví, ke kterému je zřizováno věcné břemeno průchodu a
průjezdu za účelem přístupu k podzemním garážím na pozemku p.č. 2431/6 , je využíván
výlučně oprávněným jako prostor se zvláštním režimem. Obě smluvní strany se dohodly,
že tento prostor bude využíván nadále výlučně oprávněným.
3. Prostor části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na pozemku p.č. 2431/5
ve vlastnictví zavázaného, ke kterému je zřizováno věcné břemeno užívání za účelem
parkování 6 vozidel oprávněného jako vlastníka budovy č.p. 3118 na pozemku p.č.
2431/6 je přístupný též z budovy č.p. 3122. Obě smluvní strany se dohodly, že tento
prostor bude nadále využíván výlučně oprávněným, který si na své náklady zajistí
přístupové dveře do něj. Zavázaný bude mít přístup pouze za účelem provedení údržby
v tomto prostoru umístěného technického zařízení. Oprávněný se zavazuje dodržovat
v tomto prostoru pravidla požární bezpečnosti, vybavit na své náklady prostor
bezpečnostními prvky dle platné právní úpravy.
4. Smluvní strany se dohodly, že náklady běžné údržby (údržba a opravy pojezdové plochy,
malování stěn) v prostorech uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku nese oprávněný.
Náklady běžné údržby ve vymezeném prostoru budovy č.p. 3122 umístěné na pozemku
p.č. 2431/5, ke kterému je zřizováno věcné břemeno průchodu a průjezdu, nesou obě
smluvní strany rovným dílem. Oprávněný je povinen upozornit zavázaného na riziko
škod, popř.na potřebu oprav nad rámec běžné údržby a takové opravy umožnit.
5. Smluvní strany se dohodly, že závazky uvedené v tomto ujednání přecházejí na právní
nástupce obou smluvních stran.

VI.
Nabytí práva odpovídajícího věčnému břemeni
1. Právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný dnem právních účinků vkladu
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
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2. Na základě ujednání této smlouvy lze vklad do katastru zapsat do oddílu C příslušného
LV takto:
„věcné břemeno užívání části 2. podzemního podlaží budovy č.p. 3122 umístěné na
pozemku p.č. 2431/5 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem parkování 6 vozidel
oprávněného, na dobu neurčitou“,
„věcné břemeno průchodu a průjezdu přes budovu č.p. 3121 umístěnou na
pozemku p.č. 2431/11 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem přístupu k podzemním
garážím budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 na dobu neurčitou“,
„věcné břemeno průchodu a průjezdu přes budovu č.p. 3122 umístěnou na
pozemku p.č. 2431/5 – zastavěná plocha a nádvoří, za účelem přístupu k podzemním
garážím budovy č.p. 3118 na pozemku p.č. 2431/6 na dobu neurčitou“.
Ostatní oddíly LV beze změny.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu
práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.
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Společná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,
není označován za obchodní tajemství. Rekultivace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o
této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. …………. ze dne 21.12.2011.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a 4 vyhotovení jsou určena pro potřeby
katastrálního úřadu. Prvopis smlouvy obsahuje úřední ověření podpisu smluvních stran.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

………………………………………………
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Ing. Radko Vrbík, jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 výpis z obchodního rejstříku Rekultivace
Příloha č. 2a, 2b - výpisy z KN
Příloha č. 3 snímek katastrální mapy
Příloha č. 4a, 4b - nákres porovnání průběhu vlastnických hranic s projektovou dokumentací
s vyznačením příslušných částí nemovitostí, které jsou předmětem
narovnání.
Příloha č. 5 plán prostor užívání 1. PP
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Příloha č. 43 k usnesení č. 116/27Z/2011

Krajský úřad

Příloha č. 11 k bodu č. 68

Číslo budoucího prodávajícího:
Číslo budoucího kupujícího:

DOHODA O UZNÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
uzavřená dle ustanovení § 51
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Strany dohody
Lobkowicz Martin
Bytem
R.č.
Bankovní spojení

: U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha 5
: 281221/105
: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 3352001/0300 VS: 3338

a
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
: 70892156
: CZ70892156
: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800, VS 960
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 407, 475 200 245
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O UZNÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
ZA Ú ČEL EM OD STRAN ĚN Í DU PL IC ITN ÍHO ZÁ PISU VLA STN ICTVÍ

I.
Strany dohody shodně konstatují duplicitní vlastnictví
k parcele č. 3338/55 – o výměře 251m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany menší
chráněné území, zemědělský půdní fond,
k parcele č. 3338/56 – o výměře 600m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, způsob ochrany menší chráněné území,
1
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k parcele č. 3338/57 – půda o výměře 507m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany menší
chráněné území, zemědělský půdní fond,
to vše v obci a katastrálním území Roudnice nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 7946
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále též jako
,,pozemky“).
Pan Martin Lobkowicz je na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu 4326/1993 čj. 72-5662/934326 ze dne 8.10.1993 vlastníkem výše uvedených pozemků.
Ústecký kraj je na základě Darovací smlouvy ze dne 16. 3. 2009, právní účinky vkladu práva ke dni
8. 4. 2009, vlastníkem výše uvedených pozemků.
II.
Strany této dohody shodně prohlašují a činí nesporným, že pozemky se nacházejí pod komunikací
II. třídy, jež je vlastnictvím Ústeckého kraje, a že kraj je tedy výlučným vlastníkem i těchto pozemků
bez ohledu na to, že nabývací titul, který mu svědčí, je pozdějšího data než nabývací titul pana
Martina Lobkowicze.

III.
Strany dohody prohlášují, že na základě této dohody bude Ústecký kraj zapsán jako výlučný
vlastník parcely č. 3338/55 – druh pozemku orná půda o výměře 251m2, parcely č. 3338/56 – druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 600m2 a parcely č. 3338/57
– druh pozemku orná půda, o výměře 507m2, to vše v obci a katastrálním území Roudnice nad
Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 7946 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice.
Pan Martin Lobkowicz podpisem této dohody výslovně uznává shora uvedené vlastnické právo
Ústeckého kraje k výše uvedeným pozemkům, které není mezi stranami dohody navzájem sporné
ani pochybné. Pan Martin Lobkowicz prohlašuje, že podpisem této dohody se vzdává možnosti
činit jakékoliv jiné kroky směřující k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví např. podání žaloby
k soudu na určení vlastnictví.

IV.
Vzhledem k potřebě Ústeckého kraje vlastnit předmětné pozemky v co nejkratším možném čase v
souvislosti s plánovanou investiční akcí ,,Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“,
dohodly se strany této dohody na následujícím finančním vyrovnání za uznání vlastnického práva
Ústeckého kraje panem Martinem Lobkowiczem.
Panu Martinu Lobkowiczovi náleží za učinění uznání vlastnického práva Ústeckého kraje částka ve
výši 285.180,- Kč.
Částka ve stejné výši byla panu Martinu Lobkowiczovi poukázána bezhotovostně dne 30. 9. 2011,
na základě kupní smlouvy č. 11/SML2219 ze dne 8. 9. 2011, která byla uzavřena s ohledem na
duplicitní zápis vlastnictví v katastru, k nabytí vlastnictví pozemků Ústeckým krajem na základě
této smlouvy nemohlo dojít. Pan Martin Lobkowicz by byl povinen částku zaplacenou za
nerealizovaný převod pozemků Ústeckému kraji vrátit.
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Příloha č. 43 k usnesení č. 116/27Z/2011
Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě se jedná o vzájemné pohledávky, jejichž plnění je
stejného druhu, dohody se tímto strany dohody na jejich zániku započtením dle ust. § 580 a násl.
občanského zákoníku.

V.
1. Strany dohody jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Strany
dohody souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Pan Martin Lobkowicz prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
dohodě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této
dohodě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či
jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této dohodě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti
mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………..ze dne ………….. 2011.
3. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě stran formou písemných a číslovaných
dodatků.
4. Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato dohoda je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze stran dohody obdrží dva výtisky.
6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

VI.
Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Strany dohody potvrzují
autentičnost této dohody svým podpisem.

V ……… dne …………………....

V Ústí nad Labem dne ……………….......

……………………………………..
Martin Lobkowicz

………………………………………………..
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka
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