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 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 22. 2. 2012 od 10:10 hodin do 13:52 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/28Z/2012
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Stanislav Stehlík ( S.cz) předseda komise
2. Ing. Martin Strakoš (ČSSD)
3. Ing. Ivo Perna (KSČM)
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/28Z/2012
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1. Petra Husáka (ČSSD)
2. Ing. René Budjače (ODS)
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/28Z/2012
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 28. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/28Z/2012
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. 68/27Z/2008 B Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 82/15Z/2010 Navázání mezinárodní spolupráce mezi Ústeckým krajem a IvanoFrankivskou oblastí (Ukrajina)
2. Usnesení č. 80/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 86/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 30/23Z/2011 B Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2011
5. Usnesení č. 31/23Z/2011 C Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2011 – rozdělení dotací
6. Usnesení č. 32/23Z/2011 C Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 –
rozdělení dotací
7. Usnesení č. 37/23Z/2011 B-01 Dotační program prevence kriminality v Ústeckém kraji
2011 – vyhodnocení
8. Usnesení č. 4/24Z/2011 B Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
32/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 a č. 33/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
9. Usnesení č. 35/24Z/2011 B Změna příjemce dotace u projektu č. 57 v rámci Programu
regionální kulturní činnosti na rok 2011
10. Usnesení č. 43/24Z/2011 B Smlouva o přistoupení Ústeckého kraje do o.p.s. České
Švýcarsko
11. Usnesení č. 50/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 69/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 70/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 71/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 72/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 101/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 112/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 115/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 122/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 130/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 26/25Z/2011 Specifická oblast 05 Mostecko – zpracování rozvojové studie
22. Usnesení č. 27/25Z/2011 B Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1147 ze dne 17. 6. 2011 v
rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011
23. Usnesení č. 28/25Z/2011 B Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace č.
11/SML1154 a č. 11/SML1170 z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2011
24. Usnesení č. 30/25Z/2011 B Zřízení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Zámek Nový
Hrad, příspěvková organizace
25. Usnesení č. 31/25Z/2011 B Program prevence kriminality 2011, 2.kolo – vyhodnocení
26. Usnesení č. 34/25Z/2011 D Převod činností a zrušení Domu dětí a mládeže Varnsdorf,
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
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27. Usnesení č. 44/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 45/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 46/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 47/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 48/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 51/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 53/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 54/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 56/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 60/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 61/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 62/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 64/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 65/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 66/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 67/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 68/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 70/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 71/25Z/2011 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 72/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 75/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 76/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 77/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 78/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 94/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 97/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 99/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 103/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 104/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 105/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 106/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 107/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 109/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
60. Usnesení č. 111/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
61. Usnesení č. 112/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
62. Usnesení č. 113/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
63. Usnesení č. 114/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
64. Usnesení č. 115/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
65. Usnesení č. 16/26Z/2011 B Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 - 1. výzva 2. etapy globálních grantů - návrh poskytnutí dotací
66. Usnesení č. 23/26Z/2011 B Vstup investora HARGO a.s. do SPZ Triangle
67. Usnesení č. 24/26Z/2011 B Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
11/SML1167 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2011, uzavřené dne 28. 6. 2011
68. Usnesení č. 28/26Z/2011 B Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2012 – vyhodnocení
69. Usnesení č. 33/26Z/2011 C Destinační agentura Dolní Poohří
70. Usnesení č. 42/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
71. Usnesení č. 12/27Z/2011 B Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
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72. Usnesení č. 18/27Z/2011 C-01 Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2012 - vyhlášení
73. Usnesení č. 19/27Z/2011 D Fond hejtmanky Ústeckého kraje
74. Usnesení č. 21/27Z/2011 C Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
75. Usnesení č. 24/27Z/2011 B Nabídka akcií společnosti Labská investiční, a.s.
76. Usnesení č. 27/27Z/2011 B Předložení návrhu znění Programu na podporu včelařů na území
Ústeckého kraje pro rok 2012
77. Usnesení č. 28/27Z/2011 B Předložení návrhu znění Programu pro podporu obnovy krajiny
a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2012
78. Usnesení č. 29/27Z/2011 B Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a
Satzung – realizační fáze“
79. Usnesení č. 30/27Z/2011 B 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
80. Usnesení č. 31/27Z/2011 B 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
81. Usnesení č. 32/27Z/2011 B Dodatek č. 1 k smlouvě č. 11/SML1140 ze dne 2. 6. 2011 v
rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011
82. Usnesení č. 33/27Z/2011 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012 –
schválení a vyhlášení programu
83. Usnesení č. 34/27Z/2011 B Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2012 – schválení a vyhlášení
programu
84. Usnesení č. 35/27Z/2011 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2012 – schválení vyhlášení programu
85. Usnesení č. 36/27Z/2011 B Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012 – schválení vyhlášení programu
86. Usnesení č. 39/27Z/2011 B Dotační program: „Sport 2012“
87. Usnesení č. 40/27Z/2011 B Dotační program: „Volný čas 2012“
88. Usnesení č. 41/27Z/2011 C Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém
kraji v roce 2012“
89. Usnesení č. 106/27Z/2011 D Nakládání s majetkem
90. Usnesení č. 107/27Z/2011 D Nakládání s majetkem
91. Usnesení č. 110/27Z/2011 D Nakládání s majetkem
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 63/20Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.12.2012
2. Usnesení č. 86/23Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.12.2012
3. Usnesení č. 73/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.03.2012
4. Usnesení č. 111/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 18.05.2012
5. Usnesení č. 59/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.05.2012
6. Usnesení č. 69/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.12.2012
7. Usnesení č. 110/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 30.11.2012
8. Usnesení č. 118/25Z/2011 C Návrh na uzavření spolupráce mezi Ústeckým krajem a
společností Collegium Bohemikum na 30.06.2012
9. Usnesení č. 17/26Z/2011 B Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 5 - předložení žádostí ve 2. výzvě projektů technické pomoci 2012 – 2014 na
31.03.2012
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(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/28Z/2012
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 3. 12. 2011 do 25. 1. 2012.
(Hlasování: 39 – 1 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/28Z/2012
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/28Z/2012
Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2011
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/28Z/2012
Poskytnutí dotací z přijatých darů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádostí v příloze
tohoto materiálu:
1) žadatel: 3V Třebušín
IČO: 26548631
sídlo: Třebušín 52, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 500.000,- Kč
název projektu (akce): Příroda je náš domov
2) žadateli: Klub přátel Josefa Masopusta
IČO: 22841741
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sídlo: Sv. Čecha 275/1, 434 01 Most
výše dotace: 250.000,- Kč
název projektu (akce): Pohár Josefa Masopusta
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/28Z/2012
Pohledávka za společností RRR spol. s r.o. – prominutí úroků z prodlení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o plnění Dohody o uznání dluhu a splátkách ze dne 25. 2. 2011 a dopis společnosti
RRR spol. s r.o. ze dne 5. 1. 2012.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prominutí úroku z prodlení, který je příslušenstvím uhrazené smluvní pokuty ve
výši 969.847,44 Kč ze smlouvy číslo věřitele 2335/2008/INV/128/SP-118.07 ze dne
17. 11. 2008 společnosti RRR spol. s r.o., se sídlem 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov, IČ:
25410946.
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/28Z/2012
Věcný záměr návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
věcný záměr novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
a) zajistit zpracování návrhu novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v rozsahu dle záměru schváleného v části A) tohoto usnesení
v souladu s legislativními pravidly vlády,
b) zaslat zpracovaný návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím do připomínkového řízení odborům Krajského úřadu Ústeckého kraje,
ostatním krajům prostřednictvím Asociace krajů ČR, Ministerstvu vnitra ČR a
Legislativně právnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje,
c) předložit po vypořádání připomínek zpracovaný návrh novely zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím k projednání Zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
Termín: 18. 4. 2012
(Hlasování: 45 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/28Z/2012
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Vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí
úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období 2012 - 2015“ formou otevřeného řízení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období 2012-2015“ dle
přílohy tohoto materiálu.
Protokoly o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období 2012-2015“ dle přílohy
tohoto materiálu.
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období 2012-2015“ dle
přílohy tohoto materiálu.

B)

rozhoduje
a)
v souladu s ustanovením § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nabídky v zadávacím řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj
na období 2012-2015“, zadávané formou otevřeného řízení, uchazeče:
 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO:
00001350, za těchto podmínek uvedených v nabídce:
- Celková nabídková cena v Kč (dle modelového propočtu): 20 944 055,56 Kč
Celková nabídková cena se skládá z položek:
a) Úrokové náklady úvěru - smluvní úrok: 3M PRIBOR + marže banky 0,40 %
b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru: 900.000,00 Kč
- Výše úroků z prodlení: 0,01 % nad úrokovou sazbu, kterou bude úročen úvěr
- Podmínky pro další dluhovou službu: žádné omezení
b)
v souladu s ustanovením § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o úvěru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
s uchazečem Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350

C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít Smlouvu o úvěru dle bodu b) části B
tohoto usnesení.
Termín: do 15. 3. 2012

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/28Z/2012
Založení obchodní společnosti s městem Ústí nad Labem – Severočeské divadlo s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

bere na vědomí
Záměr založení společnosti s ručením omezeným a Posouzení problematiky veřejné podpory
dle přílohy tohoto materiálu
rozhoduje
podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o založení společnosti s ručením omezeným Severočeské divadlo s.r.o.
a s c h v a l u j e společenskou smlouvu o založení společnosti s ručením omezeným
Severočeské divadlo s.r.o. ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
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C)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zajistit veškeré
úkony spojené se založením společnosti a splněním povinností Ústeckého kraje
vyplývajících ze společenské smlouvy.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 47 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/28Z/2012
Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje.“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
dle § 35 odst. 2 písmeno r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“ ve znění dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/28Z/2012
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu hejtmanky Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011, a to jeho část č.
1:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
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
název projektu (akce): Výstavní galerie Meziboří

B)

od

ukončení

projektu

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, z Fondu Ústeckého
kraje:
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žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 100 973 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výstavní galerie Meziboří
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 11/SML1867, kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl
dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 36,72%.
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
hejtmanky ÚK č. 11/SML2712, kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl
dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 19,32% a mění se termín
ukončení projektu na 31. 12. 2011.
C)

bere na vědomí
informaci hejtmanky ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 2457/2009, 1367/2009,
11/SML2553, 11/SML1336, 11/SML2579, o poskytnutí dotací z Fondu hejtmanky ÚK.

D) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu smlouvu a dodatky dle bodu B) tohoto
usnesení
Termín: 19. 3. 2012
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/28Z/2012
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, který je přílohou tohoto materiálu
č.:
1. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Lkáň
IČ: 00832162
sídlo: 411 16 Lkáň
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění nefunkčního vodovodu
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 Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTYS SLAVĚTÍN
IČ: 00265497
sídlo: 439 09 Slavětín, Na Městečku 50
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výše dotace: 4 900 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Stavební úpravy Sokolovny na kulturně společenské
centrum
3. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC LOUKA
IČ: 00266043
sídlo: 435 33 Louka u Litvínova
výše dotace: 105 000 Kč
název projektu (akce): Likvidace černé skládky
4. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: SK Březiny
IČ: 46717161
sídlo: 405 02 Děčín, Březiny 194
výše dotace: 2 520 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Revitalizace sportoviště
5. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC PERŠTEJN
IČ: 00262072
sídlo: 431 63 Perštejn, Perštejn 159
výše dotace: 1 800 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rekonstrukce vodojemu
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Počedělice
IČ: 00265373
sídlo: 440 01 Počedělice 11
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní setkání k příležitosti 20. Výročí spolupráce SDH
Počedělice a STF Bühlau
7. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: AUTOŠKOLA OMEGA s.r.o.
IČ: 47781611
sídlo: 430 03 Chomutov, Kosmova 4721
výše dotace: 400 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,91%
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název projektu (akce): Výcviková učebna, dopravní hřiště
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 Ústeckého kraje:
žadatel: AniFest s.r.o.
IČ: 49354272
sídlo: 150 00 Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 3163
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): MFAF AniFest 2012 / program pro veřejnost
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 Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO DUCHCOV
IČ: 00266299
sídlo: 419 37 Duchcov, NÁM. REPUBLIKY 5
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Zámek Duchcov – Proměny a animace
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Dům kultury a kino
IČ: 47274336
sídlo: 407 21 Česká Kamenice, Komenského 288
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hudební festival 2012 – Děčínská kotva
11. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
IČ: 00261891
sídlo: 430 28 Chomutov, Zborovská 4602
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Chomutovské rodinné zápolení 2012 – ROZA
12. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC BŘEZNO
IČ: 00261823
sídlo: 431 45 Březno, BŘEZNO 97
výše dotace: 40 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Archivní rešerše českého menšinového školství na území
Ústeckého kraje
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13.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 Ústeckého kraje:
žadatel: PAMÁTNÍK TEREZÍN
IČ: 00177288
sídlo: 411 55 Terezín, PRINCIPOVA ALEJ 304
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Terezínská tryzna 2012
14. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: Globe production, s.r.o.
IČ: 27364267
sídlo: 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1246/55
výše dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Ústecký kraj čte seniorům: Projekt na zvýšení životní úrovně
lidí žijících v domovech pro seniory
15.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
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková
organizace
IČ: 70698198
sídlo: 407 47 Varnsdorf, Bratislavská 994
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování zahrady pro MŠ (prolézačky, hrad, pískoviště
apod.) na školní zahradě
16. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC RADONICE
IČ: 00262111
sídlo: 431 55 Radonice, Radonice 1
výše dotace: 1 406 396 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 71%
název projektu (akce): Celková rekonstrukce komunikace – Vintířov u Radonic
17. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 140 00 Praha 4 - Nusle, 5. května 9/1323
výše dotace: 1 000 000 Kč
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podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Atletické soutěže mládeže
18. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC KŘIMOV
IČ: 00261971
sídlo: 430 01 Křimov, Křimov 1
výše dotace: 2 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výstavba dětského hřiště na pozemku p.č. 31 v k.ú. Křimov
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Město Vroutek
IČ: 00265705
sídlo: 439 82 Vroutek, Náměstí Míru 166
výše dotace: 1 829 579 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Havarijní stav – výměna střešní krytiny budovy základní
školy – pavilón B
20. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: Město Žatec
IČ: 00265781
sídlo: 438 24 Žatec, NÁM. SVOBODY 1
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní zahájení regionální Galerie Sladovna v Žatci
21. 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 Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Chodouny
IČ: 00263699
sídlo: 411 71 Chodouny 20
výše dotace: 2 933 125 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
IČ: 64018539
sídlo: 440 01 Louny, Pod Nemocnicí 2503
výše dotace: 103 000 Kč
název projektu (akce): Žijte naplno – vánoční pobyt pro osamělé osoby se
zdravotním postižením a osamělé seniory
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23. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MS VZS ČČK v Ústí nad Labem o.s.
IČ: 44556594
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, Střekovské nábřeží 1119/19
výše dotace: 3 500 000 Kč
název projektu (akce): Podpora vodní záchranné služby v Ústeckém kraji
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Občanské sdružení přátel historie města Terezína
IČ: 22838295
sídlo: 411 55 Terezín 43
výše dotace: 285 000 Kč
název projektu (akce): Využití prostor Retranchementu V
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Město Trmice
IČ: 00674010
sídlo: 400 04 Trmice, Fügnerova 448/29
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dětský koutek – II. Etapa
26. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: TJ Střekov, o.s.
IČ: 00527033
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem, U řeky 5644
výše dotace: 245 828 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sociálního zázemí a šaten III. etapa
27. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Ivana Mařanová
IČ: 13470426
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, Werichova 2743/6
výše dotace: 630 000 Kč
název projektu (akce): Po stopách krajanů
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace
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IČ: 72019018
sídlo: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Konference Stop & Stay
29. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: EVROPAN
IČ: 26986116
sídlo: 405 02 Děčín – Václavov, Popovická 32
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Femina Film 2012
30. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: 439 07 Peruc, Oldřichova 49
výše dotace: 3 846 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování ulice k novým 22 rodinným domům
31. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
IČ: 00261866
sídlo: 431 82 Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána 3
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Generální rekonstrukce ústředního topení
32. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH V ČR
IČ: 14866391
sídlo: 405 05 Děčín - Nové Město, Dvořákova 1331/20
výše dotace: 221 800 Kč
název projektu (akce): Činnost CSP

I

MENTÁLNĚ

33. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Vrbice
IČ: 00264652
sídlo: 411 64 Vrbice, Hlavní 47
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Víceúčelové sportovní hřiště
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34. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC PERŠTEJN
IČ: 00262072
sídlo: 431 63 Perštejn, Perštejn 159
výše dotace: 1 139 815 Kč
název projektu (akce): Víceučelové hřiště
35. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: 439 07 Peruc, Oldřichova 49
výše dotace: 315 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování veřejného osvětlení v nové ulici Generála
Fajtla pro 22 nových rodinných domů
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 Ústeckého kraje:
žadatel: Globe production, s.r.o.
IČ: 27364267
sídlo: 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1246/55
výše dotace: 365 000 Kč
název projektu (akce): Projekt na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
37. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO OSEK
IČ: 00266558
sídlo: 417 05 Osek, ZAHRADNÍ 246
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): II. Ročník Farmářských trhů v Oseku
38. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO DUBÍ
IČ: 00266281
sídlo: 417 01 Dubí, Ruská 264/128
výše dotace: 3 924 050 Kč
název projektu (akce): Zateplení objektu Mateřské školy Cibuláček
39. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Tělovýchovná jednota SPARTA Radonice
IČ: 65079906
sídlo: 431 55 Radonice
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výše dotace: 4 661 070 Kč
název projektu (akce): Víceúčelové sportovní hřiště v Radonicích
40. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.
IČ: 25487787
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4
výše dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): Ostrovní festival
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 Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC CHBANY
IČ: 00261882
sídlo: 431 57 Chbany, CHBANY 19
výše dotace: 4 414 256 Kč
název projektu (akce): Zateplení objektu mateřské školy Chbany
42. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
sídlo: 411 81 Brozany nad Ohří, Palackého nám. 75
výše dotace: 1 820 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce místní komunikace „u bytovek“
43. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Oleško
IČ: 00526070
sídlo: 411 83 Oleško
výše dotace: 2 628 944 Kč
název projektu (akce): Výstavba chodníku pro pěší
44. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Kryry
IČ: 00265080
sídlo: 439 81 Kryry, Hlavní 1
výše dotace: 3 140 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce běžecké dráhy
(Hlasování: 45 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/28Z/2012
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Spolufinancování projektů schválených Výborem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - žádosti o dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle žádosti o dotaci, která je přílohou tohoto materiálu č.:
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 Kadaň
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 4 077 000 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5 %
název projektu (akce): Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
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:
žadatel: Město Štětí
IČ: 00264466
sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
výše dotace: 1 621 621,63 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 6,6 %
název projektu (akce): Modernizace městského koupaliště Štětí – I. část
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/28Z/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přednesenou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/28Z/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje s ohledem na ukazatele zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje,
ze kterých jednoznačně vyplývá, že Ústecký kraj je jedním z nejohroženějších regionů z hlediska
postižení občanů kraje onkologickými onemocněními
A)vyzývá
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1. Ministerstvo zdravotnictví ČR k zachování statutu Komplexního onkologického centra
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2. Zástupce kraje v Poslanecké sněmovně i v Senátu Parlamentu České republiky, aby
svým vystupováním podporovali snahu ZÚK o zachování zdravotní péče o občany
Ústeckého kraje minimálně v současném rozsahu
B) p o v ě ř u j e
Vedení Ústeckého kraje, aby spolu s vedením Krajské zdravotní, a.s. jednali jako
zástupci jediného vlastníka této společnosti o podmínkách a pomoci státu
se zachováním statutu Komplexního onkologického centra v rámci Krajské zdravotní
a.s.
(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/28Z/2012
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401
13, Ústí nad Labem, IČ: 254886627, na základě které se ruší dosavadní znění čl. 16 odst. 1 a
nahrazuje se tímto zněním:
„Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční
období člena představenstva je pětileté. Opakovaná volba za člena představenstva je možná.“.
B) bere na vědomí
1. odstoupení z funkce členů představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s.,
Mgr. Tomáše Kříže ze dne 3. 1. 2012 a MUDr. Tomáše Indry ze dne 5. 1. 2012 s tím, že
den zániku jejich funkce byl 11. 1. 2012
2. ukončení funkčního období Ing. René Budjače, místopředsedy představenstva a Ing. Petra
Fialy, člena představenstva k 31.12.2011.
C) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tyto zástupce kraje do představenstva společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:
a) Ing. René Budjač, r.č. 570204/0036, bytem: 1. máje 1534, 432 01 Kadaň,
b) Ing. Jan Řehák, r.č.610925/0466, bytem: Karla Čapka 3028/7, 430 03 Chomutov
(Hlasování: 42 – 0 – 5)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/28Z/2012
Projekt „Learning and developing skills“ - partnerství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s partnerstvím Ústeckého kraje v projektu „Learning and developing skills“ a uzavřením
dohody o partnerství s vedoucím partnerem projektu Regional development Fund East
Macedonia and Thrace (Řecko)
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(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/28Z/2012
Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby od 1. 4. 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přednesenou informaci o organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby od 1.4.2012
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/28Z/2012
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a čl. X odst. 3 Zásad pro používání finančních prostředků z
Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje o udělení výjimky k čl. VII odst. 5 Zásad
pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
spočívající v podání a přijetí žádosti podané Severočeským sdružení obcí, IČ: 47324376,
Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem, o navýšení dotace o 1 000 000 Kč na projekt
„Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření
na drobných vodních tocích ústeckého kraje – II. etapa.“, o změnu termínu dokončení
uvedeného projektu a dále o změnu procentuální výše dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu, mimo lhůtu vymezenou Zásadami pro používání finančních
prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
2. dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a čl. X odst. 3 Zásad pro používání finančních prostředků z
Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje o udělení výjimky k čl. VII odst. 5 Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
spočívající v podání a přijetí žádosti podané obcí Pnětluky, IČ: 00556394, Pnětluky č. p.
26, 440 01 Pnětluky, o prodloužení termínu dokončení stavby: „Kanalizační přípojka a
ČOV Pnětluky“ do 31. 5. 2012, mimo lhůtu vymezenou Zásadami pro používání
finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.“
B)

schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje takto:
1. Ke smlouvě č. 11/SML2427, uzavřené s obcí Pnětluky, IČ: 00556394, dodatek č. 1 - podle
přílohy č. 5 tohoto usnesení.
2. Ke smlouvě č. 11/SML2425, uzavřené s obcí Zubrnice, IČ: 00556874, dodatek č. 1 - podle
přílohy č. 6 tohoto usnesení.
3. Ke smlouvě č. 1130/2010, uzavřené s obcí Petrovice, IČ: 00266922, dodatek č. 1 - podle
přílohy č. 7 tohoto usnesení.
4. Ke smlouvě č. 821/2010, uzavřené s obcí Želenice, IČ: 00266205, dodatek č. 2 - podle
přílohy č. 8 tohoto usnesení.
5. Ke smlouvě č. 1156/2010, uzavřené s obcí Vrbice, IČ: 00264652, dodatek č. 1 - podle
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přílohy č. 9 tohoto usnesení.
6. Ke smlouvě č. 11/SML2441, uzavřené s městysem Brozany nad Ohří, IČ: 00263397,
dodatek č. 1 - podle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
7. Ke smlouvě č. 1349/2009, uzavřené se Severočeským sdružením obcí, IČ: 47324376,
dodatek č. 4 – podle přílohy č. 11 tohoto usnesení.
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/28Z/2012
Projednání podaných žádostí o dotaci z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A)

rozhoduje
o poskytnutí dotace z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v
Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013 pro rok 2012 všem žadatelům podle soupisu uvedeného
v příloze č. 12 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru ZPZ v návaznosti na rozhodnutí dle bodu A) tohoto
usnesení a ve smyslu přílohy č. 12 tohoto usnesení zajistit u 8 žadatelů úpravu nákladových
rozpočtů podaných projektů a jejich předložení k projednání Radě Ústeckého kraje.
Termín: 4. 4. 2012

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/28Z/2012
Informace o stavu plnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech,
v.v.i. v roce 2011, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace č. j. 1/KP/2010, JID:191/2010/KUUK ze dne 4. 1.
2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
v
roce 2011, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace č.j. 1/KP/2010, JID: 191/2010/KUUK ze dne 4. 1.
2010.
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/28Z/2012
Zásady zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji - aktualizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje

B)

1.

Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji, dle přílohy č.
13 tohoto usnesení.

2.

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji, dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.

ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/28Z/2012
Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém
kraji na rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
přidělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
v Ústeckém kraji na rok 2012, v souladu s § 11, odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), takto:
1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Raisova 3, 406 55 Děčín IV – Podmokly
IČ: 64679454
ve výši: 1 630 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele: Statutární město Děčín
2. Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková
organizace
se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
IČ: 00360589
ve výši: 1 010 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele: Statutární město Chomutov
3. Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
se sídlem: Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
IČ: 00360627
ve výši: 1 570 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele: Město Litoměřice
4. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
IČ: 65108477
ve výši: 745 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele: Město Louny
5. Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
se sídlem: Náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec
IČ: 49123742
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ve výši: 325 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele: Město Žatec
6. Městská knihovna Most, příspěvková organizace
se sídlem: Moskevská 12, 434 21 Most
IČ: 00080713
ve výši: 710 000 Kč
prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most
7. Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
IČ: 00361216
ve výši: 990 000 Kč
prostřednictvím účtu svého zřizovatele: Statutární město Teplice
B) u k l á d á
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části
A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/28Z/2012
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2012 - 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2012 –
2013.
B) u k l á d á
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit zveřejnění
schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2012
– 2013.
Termín: 15. 3. 2012
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/28Z/2012
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016

B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit zveřejnění
schválené Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016.
Termín: 31. 3. 2012

(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 29/28Z/2012
Změna příjemce dotace v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace 50.000 Kč v rámci kompetence dané v § 36 odst. 1 písm. c) zákona
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizaci NADĚJE
o. s., IČ: 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, Praha 5 na zajištění služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích v roce 2012.
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zajistit realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 3. 2012
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/28Z/2012
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
poskytnutí návratné finanční výpomoci a bezúročné půjčky na zabezpečení soutěží a přehlídek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
dle ust. § 36 písm. i) zákona č. 129/200 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů o uzavření
smlouvy o bezúročné půjčce pro r. 2012 dle vzoru uvedeného v příloze č. 15 tohoto usnesení s
následující organizací zřizovanou obcí s povinností vrácení finančních prostředků do deseti
dnů po obdržení státní dotace, nejpozději však 31.10.2012:
Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace, IČ:
72059419, ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT.

B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, předložit smlouvu
o bezúročné půjčce pro r. 2012 se subjektem uvedeným v části A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 15. 3. 2012
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/28Z/2012
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji
2012/2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s ust. § 9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Dlouhodobý záměr
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vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012/2016, dle přílohy
předloženého materiálu.
(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/28Z/2012
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. a Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové dotace
1. ve výši 1 000 tis. Kč Destinační agentuře České středohoří, o.p.s. se sídlem
Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853
2. ve výši 1 000 tis. Kč Destinační agentuře Dolní Poohří, o.p.s., se sídlem Nám.
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec, IČ: 28750721.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/28Z/2012
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 –
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

výzva č. 2

schvaluje
zásady Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 – výzva č. 2 dle přílohy
předloženého materiálu.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/28Z/2012
Svolání valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odvolání Ing. Jarmily Mahnelové, zástupce Ústeckého kraje v dozorčí
radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tyto zástupce Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a.s. pro výkon funkce člena představenstva v dalším funkčním
období: Ing. Radka Vonku, Ing. Pavla Koudu a Ing. Jana Řeháka.
dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pana Antonína Terbera a Ing. Josefa Tachecího jako zástupce Ústeckého
kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. pro výkon funkce
člena dozorčí rady v dalším funkčním období.
(Hlasování: 44 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 35/28Z/2012
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem pro rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2012
mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle přílohy č. 16
tohoto usnesení.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 36/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. neschválit přímý prodej nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
BeA CS, spol. s r. o., se sídlem: Nad Rokytkou 24, 190 12 Praha 9, IČ: 44795637, a to:
pozemek: p. p. č. 226/2 díl „a“ o výměře 8009 m2, druh pozemku: orná půda
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 226/1 o výměře 8064 m2, geometrickým plánem
č. 191-96/2011 ze dne 13. 6. 2011)
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 661.981,Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Ústav sociální
péče Lobendava, příspěvková organizace, se sídlem: Lobendava 105, PSČ 407 84,
IČ: 47274549.

-

2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a
to:
pozemek: p. p. č. 226/2 díl „a“ o výměře 8009 m2, druh pozemku: orná půda
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 226/1 o výměře 8064 m2, geometrickým plánem
č. 191-96/2011 ze dne 13. 6. 2011)
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 660 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 198 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Ústav sociální
péče Lobendava, příspěvková organizace, se sídlem: Lobendava 105, PSČ 407 84,
IČ: 47274549.

-

2.
Usnesení č. 37/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce Roudnice nad Labem, č.p. 748, způsob využití: bydlení, na p.p.č.
2093,
- budova: bez čp/če, způsob využití: zemědělské stavení, způsob ochrany: menší chráněné
území, na p.p.č. 2092/2,
- pozemek: p.p.č. 2093 o výměře 824 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2092/2 o výměře 98 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 2092/3 o výměře 77 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3036 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1.
Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 7355/001/12 Miluše Doležalové ze dne
31.10.2011: 1 780 000,- Kč
2.
Nejnižší podání: 1 780 000,- Kč
3.
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4.
Dražební jistota: 534 000,- Kč
5.
Závazky třetích stran: věcné břemeno cesty pro stavbu č.p. 747 k parcele č. 2092/3
(Smlouva RV 1896/1990); věcné břemeno cesty pro parcelu č. 2092/1 k parcele č.
2092/3 (Smlouva RV 1896/1990); věcné břemeno cesty pro stavbu č.p. 747 k parcele č.
2092/3 (Smlouva V3 1403/1993)
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková
organizace, IČ: 69411263.

3.
Usnesení č. 38/28Z/2012
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 Jiřímu Jelínkovi a
Ivaně Jelínkové, oba bytem Máchova 127, Údlice, PSČ: 431 41, a to:
- pozemek: p. č. 86/2 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 86 o výměře 2211 m2 geometrickým plánem č.
859-380/2011 ze dne 16. 9. 2011),
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsané na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.316,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie,
Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, p. o.,
Černovická 2901, 430 03 Chomutov, IČ: 00082520.

B)

ukládá
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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. 39/28Z/2012
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 Vladimíře Adámkové,
bytem: Neustupného 1841/4, Praha, Stodůlky, 155 00, RČ: 565207/2371 a Markétě
Musílkové, bytem: Pražská 141/22, Liberec, Liberec II-Nové Město, 460 01,
RČ: 786030/2373, a to:
- pozemek: p. p. č. 4740/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 4740/1 o výměře 20627 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 4605151/2011 ze dne 29. 8. 2011)
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 26.348,Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

5.
Usnesení č. 40/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Meziboří, se
sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- budova: část obce: Meziboří, č.p. 103, způsob využití: ubytovací zařízení, umístěna na
st.p.č. 187,
- budova: část obce: Meziboří, č.p. 109, způsob využití: ubytovací zařízení, umístěna na
st.p.č. 183,
- budova: část obce: Meziboří, č.p. 400, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na
st.p.č. 444,
- pozemek: st.p.č. 183 o výměře 552 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 187 o výměře 529 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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- pozemek: st.p.č. 444 o výměře 2121 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 126/1 o výměře 20567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p.p.č. 126/3 o výměře 2730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 126/6 o výměře 467 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 126/7 o výměře 1234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 126/8 o výměře 1121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 126/9 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 126/10 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 126/11 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 225/51 o výměře 273 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p.p.č. 225/67 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 225/68 o výměře 531 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 225/69 o výměře 685 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 225/71 o výměře 2687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 225/293 o výměře 689 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 478/6 o výměře 337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Meziboří, k.ú. Meziboří u Litvínova, zapsaných na LV č. 492 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, Most, příspěvková
organizace, se sídlem Dělnická 21, 434 01 Most, IČ: 00125423.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

6.
Usnesení č. 41/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Chabařovice,
se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, a to:
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- pozemek: p.p.č. 650/6 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je dar (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 21. 5. 2012

7.
Usnesení č. 42/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Hoštka, se
sídlem Nám. Svobody 2, Hoštka, PSČ 411 72, IČ: 00263648, a to:
- pozemek: p.p.č. 2694/2 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 2694/3 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(odděleny z p.p.č.2694 o výměře 951 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
590-178/2011 ze dne 26. 8. 2011)
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 614 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

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

8.
Usnesení č. 43/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Mnetěš, se
sídlem Mnetěš 28, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264075, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: p.p.č. 730/3 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 730/1 o výměře 3266 m2 dle geometrického
plánu č. 371-602/2011 ze dne 14.7.2011),
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pozemek: p.p.č. 730/4 o výměře 334 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 730/1 o výměře 3266 m2 dle geometrického
plánu č. 371-602/2011 ze dne 14.7.2011),
- pozemek: p.p.č. 742/9 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 742/2 o výměře 9550 m2 dle geometrického
plánu č. 371-602/2011 ze dne 14.7.2011),
obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš zapsané na LV č. 660 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. 6. 2012

9.
Usnesení č. 44/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Třebenice, se
sídlem Paříkovo náměstí 1, PSČ 411 13 Třebenice, IČ: 00264521, a to:
- pozemek: p.p.č. 243/2 o výměře 40 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
nádrž umělá (pozemek oddělen z p.p.č. 243 o výměře 4644 m2 dle geometrického plánu č.
61-122/2011 ze dne 22.8.2011),
- pozemek: p.p.č. 243/3 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 243 o výměře 4644 m2 dle geometrického
plánu č. 61-122/2011 ze dne 22.8.2011),
- pozemek: p.p.č. 243/4 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 243 o výměře 4644 m2 dle geometrického
plánu č. 61-122/2011 ze dne 22.8.2011),
obec Třebenice, k.ú. Sutom zapsané na LV č. 195 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

10.
Usnesení č. 45/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Vědomice, se
sídlem Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264598, a to:
- pozemek: p.p.č. 344/10 o výměře 607 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 344/1 o výměře 20390 m2 dle geometrického plánu č.
744-287/2011 ze dne 15.11.2011),
- pozemek: p.p.č. 365/2 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 365 o výměře 77 m2 dle geometrického plánu č. 744287/2011 ze dne 15.11.2011),
obec Vědomice, k.ú. Vědomice zapsané na LV č. 343 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) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

11.
Usnesení č. 46/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městysu Peruc, se
sídlem: Oldřichova 49, Peruc, PSČ: 439 07, IČ: 00265331, a to:
- pozemek: p. č. 829/4 o výměře 344 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 829/1 o výměře 14904 m2 dle geometrického plánu
č. 141-46/2011 ze dne 14. 10. 2011),
obec Peruc, k. ú. Telce, pozemek zapsaný na LV č. 382 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ: 00080837,

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2012

12.
Usnesení č. 47/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu
Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
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pozemek: p. p. č. 392/16 o výměře 1082 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 392/1 o výměře 10795 m2, geometrickým
plánem č. 3397-049/2011 ze dne 8. 8. 2011)
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsané na LV č. 6084 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

13.
Usnesení č. 48/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2870/5 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 2870/11 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3174/1 o výměře 418 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3174/3 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3175/1 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3175/3 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3176/1 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3177 o výměře 367 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3180 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 3211 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012
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14.
Usnesení č. 49/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Krásná Lípa,
se sídlem: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p. p. č. 2869/14 o výměře 1980 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2869/1 o výměře 25393 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 172368/2011 ze dne 30. 7. 2011)
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

15.
Usnesení č. 50/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk,
se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 00261602, a to:
pozemek: p. p. č. 2424/7 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 2424/8 o výměře 143 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p. p. č. 2424/10 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 2424/1 o výměře 4170 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 1843 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace, IČ: 47274603.
-

-

pozemek: p. p. č. 419/54 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek byl oddělen z p. p. č. 419/49 o výměře 1501 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
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-

pozemek: p. p. č. 520/11 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 520/14 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 520/15 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/18 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/19 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/20 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 520/21 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 520/22 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/23 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/24 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/25 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/26 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 520/27 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 520/28 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 520/29 o výměře 256 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 520/1 o výměře 2851 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. p. č. 520/30 o výměře 169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek vznikl sloučením dílu „s1“ o výměře 156 m2, který byl oddělen z p. p. č. 520/1 o
výměře 2851 m2 a dílu „r1“ o výměře 13 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2927/1 o výměře
11567 m2

-

pozemek: p. p. č. 1621/12 o výměře 2 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 1621/13 o výměře 11 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 1621/15 o výměře 7 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 1621/16 o výměře 2 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 1621/2 o výměře 47 m2

-

-

ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob

pozemek: p. p. č. 2923/5 o výměře 551 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek vznikl sloučením dílu „d1“ o výměře 324 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2923 o
výměře 16135 m2 a dílu „c1“ o výměře 226 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2924 o výměře
11824 m2
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-

pozemek: p. p. č. 2924/17 o výměře 7 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/18 o výměře 23 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/19 o výměře 44 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/20 o výměře 69 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/21 o výměře 94 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/22 o výměře 5 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/23 o výměře 122 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/26 o výměře 180 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/27 o výměře 4 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/28 o výměře 14 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/29 o výměře 240 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/30 o výměře 7 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/31 o výměře 64 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/32 o výměře 332 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/33 o výměře 3 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/34 o výměře 23 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/35 o výměře 22 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/36 o výměře 36 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/37 o výměře 27 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/38 o výměře 129 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/39 o výměře 32 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/40 o výměře 177 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/42 o výměře 9 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/44 o výměře 128 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/45 o výměře 53 m2, druh pozemku:
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/46 o výměře 141 m2, druh pozemku:
využití: ostatní komunikace
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ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob
ostatní plocha, způsob

-

pozemek: p. p. č. 2924/47 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/48 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/50 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek: p. p. č. 2924/51 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2924/52 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemky byly odděleny z p. p. č. 2924 o výměře 11824 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. p. č. 2924/24 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek vznikl sloučením dílu „l2“ o výměře 213 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2924 o
výměře 11824 m2 a dílu „k2“ o výměře 6 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2923 o výměře
16135 m2

-

pozemek: p. p. č. 2924/25 o výměře 313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek vznikl sloučením dílu „j2“ o výměře 209 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2924 o
výměře 11824 m2 a dílu „v1“ o výměře 104 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2923 o výměře
16135 m2

-

pozemek: p. p. č. 2924/43 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek vznikl sloučením dílu „g2“ o výměře 89 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2924 o
výměře 11824 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, a
dílu „f2“ o výměře 4 m2, který byl oddělen z p. p. č. 520/1 o výměře 2851 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. p. č. 2925/9 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemek vznikl sloučením dílu „i2“ o výměře 14 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2925/1
o výměře 4809 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
a dílu „p1“ o výměře 1 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2927/1 o výměře 11567 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. p. č. 2925/10 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2925/13 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
pozemky byly odděleny z p. p. č. 2925/1 o výměře 4809 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace

-

-

pozemek: p. p. č. 2925/14 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek vznikl sloučením dílu „h2“ o výměře 29 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2925/1
o výměře 4809 m2 a dílu „q1“ o výměře 2 m2, který byl oddělen z p. p. č. 2927/1 o výměře
11567 m2

-

pozemek: p. p. č. 2927/7 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 2927/8 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-
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pozemky byly odděleny z p. p. č. 2927/1 o výměře 11567 m2
vše dle geometrického plánu č. 2652-65/2010 ze dne 26. 11. 2010
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

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

16.
Usnesení č. 51/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov,
se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
-

-

pozemek: p. p. č. 608/7 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 608/5 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 608/6 o výměře 278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 22 díl „i+j“ o výměře 216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 80 díl „h“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 385/1 díl „k“ o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 288 o výměře 2643 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 1591-9/2011 ze dne 29. 6. 2011
pozemek: p. p. č. 688/4 o výměře 161 m2, druh
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 688/5 o výměře 20 m2, druh
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 688/6 o výměře 113 m2, druh
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 688/7 o výměře 90 m2, druh
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 688/8 o výměře 165 m2, druh
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 688/9 o výměře 94 m2, druh
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 688/10 o výměře 147 m2, druh
využití: ostatní komunikace
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pozemku: ostatní plocha, způsob
pozemku: ostatní plocha, způsob
pozemku: ostatní plocha, způsob
pozemku: ostatní plocha, způsob
pozemku: ostatní plocha, způsob
pozemku: ostatní plocha, způsob
pozemku: ostatní plocha, způsob

-

-

pozemek: p. p. č. 706 díl „a“ o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 721/1 díl „c+b“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 735 díl „d“ o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 778 díl „e“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 788/1 díl „f“ o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 688/1 o výměře 6078 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 1591-9/2011 ze dne 29. 6. 2011
pozemek: p. p. č. 608/1 díl „n“ o výměře 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemek: p. p. č. 608/3 díl „g“ o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 608/2 o výměře 647 m2, geometrickým plánem č. 15919/2011 ze dne 29. 6. 2011

obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

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

17.
Usnesení č. 52/28Z/2012
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. 789/2 o výměře 1453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 789/4 o výměře 78 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
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek
č. 138/11/4120 a doložky dle přílohy č. 17 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. 789/2 o výměře 1453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 789/4 o výměře 78 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. 7. 2012

18.
Usnesení č. 53/28Z/2012
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. 1213/19 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 39/11/UDC/BP a doložky dle přílohy č. 18 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1213/19 o výměře 197 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

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

19.
Usnesení č. 54/28Z/2012
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. 694/24 o výměře 648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křesín, k.ú. Levousy, 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: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. 2691/2011 a doložky dle přílohy č. 19 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. 694/24 o výměře 648 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křesín, k.ú. Levousy, 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

20.
Usnesení č. 55/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Třebenice, se
sídlem Paříkovo náměstí 1, PSČ 411 13 Třebenice, IČ: 00264521, a to:
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- pozemek: p.p.č. 241/5 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 241/2 o výměře 1335 m2 dle geometrického plánu č. 61122/2011 ze dne 22.8.2011),
obec Třebenice, k.ú. Sutom zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Třebenice 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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

21.
Usnesení č. 56/28Z/2012
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. 1043/3 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1043 o výměře 1079 m2 dle geometrického
plánu č. 421-143/2011 ze dne 29.6.2011),
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic, 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 Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195, se sídlem Dlouhá 75, Lovosice, PSČ:
410 22.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 5642/2011 a doložky dle
přílohy č. 20 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1043/3 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1043 o výměře 1079 m2 dle geometrického
plánu č. 421-143/2011 ze dne 29.6.2011),
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic, 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 uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012
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22.
Usnesení č. 57/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Chabařovice, se
sídlem Husovo náměstí 183, Chabařovice, PSČ: 403 17, IČ: 0000556912, a to:
- pozemek: p. č. 828/13 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 828/1 o výměře 804 m2 geometrickým
plánem č. 204-196/2008 ze dne 20.1.2009),
- pozemek: p. č. 862/14 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. p. č. 862/1 o výměře 3997 m2 geometrickým
plánem č. 204-196/2008 ze dne 20.1.2009),
- pozemek: p. č. 904/16 o výměře 71 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok
přirozený (pozemek oddělen z p. p. č. 904/1 o výměře 6568 m2 geometrickým plánem č.
204-196/2008 ze dne 20.1.2009),
obec Chabařovice, k. ú. Roudníky, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro město Chabařovice 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 (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 8. 2012

23.
Usnesení č. 58/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 216/25 o výměře 106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837,
za
nemovitost ve vlastnictví IdealPark s.r.o., se sídlem Bánov 34, 403 40 Ústí nad Labem 19,
IČ: 25447858, a to:
- pozemek: p.p.č. 1569/3 o výměře 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaný na LV č. 1156 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro IdealPark s.r.o. a předání uvedených
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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, aby předložil směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

24.
Usnesení č. 59/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Tomáše Smrčky, bytem
Žďár č. e. 5, Velké Chvojno, 400 02 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 253/1 o výměře 3571 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsané na LV č. 453 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Tomáše Smrčku za kupní cenu 696.345, -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: 31. 10. 2012

25.
Usnesení č. 60/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od MVDr. Martina Russe,
bytem Sosnová 203. 470 01 Česká Lípa, a to:
- pozemek: p. p. č. 110/2 o výměře 399 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV č. 604 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro MVDr. Martina Russe
za kupní cenu 99.750, -Kč.

B)

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

26.
Usnesení č. 61/28Z/2012
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Michala Skružného a
Lenky Skružné, oba bytem Libochovany 154, 411 03 Libochovany, a to:
- pozemek: p. p. č. 1333/16 o výměře 219 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1333/1 o výměře 2141 m2, geometrickým plánem č. 345-210/2011)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 733 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Michala Skružného a Lenku Skružnou
(SJM) za kupní cenu 21.900, -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: 31. 10. 2012

27.
Usnesení č. 62/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Václava Bartáka, bytem
Řepnice 4, Libochovany, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p. p. č. 1333/17 o výměře 444 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1333/15 o výměře 2184 m2, geometrickým plánem č. 345-210/2011)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 733 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Václava Bartáka za kupní cenu 44.400,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: 31. 10. 2012

28.
Usnesení č. 63/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Kamila Tomana,
bytem Jasanová 1909, 253 01 Hostivice, a to:
- pozemek: p. p. č. 1085/2 o výměře 315 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
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- pozemek: p. p. č. 1085/4 o výměře 58 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemky byly odděleny z p. p.
č. 1085 o výměře 2400 m2, geometrickým plánem č. 244-211/2011 ze dne 3. 11. 2011)
- pozemek: p. p. č. 1086/2 o výměře 37 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1086 o výměře 1772 m2, geometrickým plánem č. 244-211/2011 ze dne 3. 11. 2011)
- pozemek: p. p. č. 1098/2 o výměře 525 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1098 o výměře 1162 m2, geometrickým plánem č. 244-211/2011 ze dne 3. 11. 2011)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 296 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ing. Kamila Tomana
za kupní cenu 233.750, -Kč
B)

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

29.
Usnesení č. 64/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Michala Jakuba, bytem
Mírové náměstí 21/13, 412 01 Litoměřice 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 1420/6 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jakuba Michala za kupní cenu 54.250, -Kč

B)

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

30.
Usnesení č. 65/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeňka Lundáka, bytem
Nučnice 37, 411 48 Křešice, a to:
- pozemek: p. p. č. 63/2 o výměře 837 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsané na LV č. 457 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdeňka Lundáka za kupní cenu 110.900, -Kč
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B)

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

31.
Usnesení č. 66/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Hany Marešové, bytem
Resslova 636/10, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 300/7 o výměře 46 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 300/5 o výměře 15313 m2
geometrickým plánem č. 213-281/2011)
obec Chodouny, k. ú. Lounky, zapsané na LV č. 37 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Hanu Marešovou za kupní cenu 9.200, -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: 31. 10. 2012

32.
Usnesení č. 67/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Aleše Vodičky, bytem
Polská 1760//4, 405 02 Děčín 2, a to:
pozemek: p. p. č. 814/13 o výměře 79 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/3 o
výměře 1173 m2, geometrickým plánem č. 474-211/2011 ze dne 3. 11. 2011)
- pozemek: p. p. č. 822/22 o výměře 713 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 822/1 o
výměře 48960 m2, geometrickým plánem č. 476-211/2011 ze dne 3. 11. 2011)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 976 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Aleše Vodičku
-

-

-

pozemek: p. p. č. 4/21 o výměře 764 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
4/11 o výměře 5591 m2, geometrickým plánem č. 342-211/2011 ze dne 3. 11. 2011)
pozemek: p. p. č. 23/8 o výměře 493 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území

47

pozemek: p. p. č. 25/16 o výměře 548 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 25/1 o
výměře 7183 m2, geometrickým plánem č. 338-211/2011 ze dne 2. 11. 2011)
- pozemek: p. p. č. 25/17 o výměře 614 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 25/8 o
výměře 5954 m2, geometrickým plánem č. 338-211/2011 ze dne 2. 11. 2011)
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsaných na LV č. 944 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Aleše Vodičku
-

za kupní cenu 1.605.500,- Kč
B)

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

33.
Usnesení č. 68/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního
města Ústí nad Labem, městského obvodu Severní Terasa, se sídlem: Stavbařů 2823/2,
400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to:
- pozemek: p. p. č. 4400/140 o výměře 1.180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4400/140 o výměře 1811 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 4221-122/2011 ze dne 17.5.2011)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro statutární město Ústí nad Labem, za
kupní cenu 944.000,- Kč (800m—Kč/m2) plus náklady na vyhotovení GP a vklad do KN v
částce 6.160,-- Kč. Celkem kupní cena činní 950.160,-- Kč, která bude uhrazena ÚK před
podpisem kupní smlouvy statutárním zástupcem prodávajícího. Uvedená nemovitost bude
předána k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním
postižením ÚL, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Čajkovského 1908/82, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 75149541

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2013

34.
Usnesení č. 69/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lipová, se sídlem
Lipová 422, Lipová u Šluknova, 407 81, IČ: 00261505, a to:
- pozemek: p.p.č. 1739 o výměře 6965 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Lipová, k.ú. Lipová u Šluknova, zapsané na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro obec Lipová, za kupní cenu 278.600,--Kč
(6965 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

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

35.
Usnesení č. 70/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrbice, se sídlem
Hlavní 47, Vrbice, 411 64, IČ: 00264652, a to:
- pozemek: p.p.č. 1614/8 o výměře 2867 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1614/1 o výměře 15570 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 164-131/2011 ze dne 31. 10. 2011)
obec Vrbice, k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Vrbice, za kupní cenu
114.680,--Kč (2867 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

36.
Usnesení č. 71/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Zabrušany, se sídlem
Zabrušany 1, PSČ 417 71, IČ: 00266647, a to:
- pozemek: p.p.č. 616 o výměře 2086 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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-

pozemek: p.p.č. 628/1 o výměře 8383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 628/1 o výměře 9599 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 255-12/2008 ze dne 4. 6. 2008)
- pozemek: p.p.č. 631/12 o výměře 927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 631/1 o výměře 2953 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 254-11/2008 ze dne 1. 7. 2008)
- pozemek: p.p.č. 632 o výměře 4981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Zabrušany, za kupní cenu
655.080,--Kč (16377 m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

37.
Usnesení č. 72/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1.

o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany Frankové,
bytem Brozanská 161, 411 56 Bohušovice nad Ohří, a to:
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek vznikl z oddělených částí PK č. 94 díl „d“, PK č. 95 díl
„c+e“, PK č. 96 díl „b+f“, PK č. 103/2 díl „a“ a PK č. 595, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 499-92/2011)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Janu
Frankovou (podíl 2/8), za kupní cenu 18.200,- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837;

2.

o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Jonáše,
bytem Dlouhá 17, 411 56 Bohušovice nad Ohří, a to:
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek vznikl z oddělených částí PK č. 94 díl „d“, PK č. 95 díl
„c+e“, PK č. 96 díl „b+f“, PK č. 103/2 díl „a“ a PK č. 595, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 499-92/2011)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Pavla Jonáše
(podíl 1/16), za kupní cenu 4.550,- Kč a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837;
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3.

o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Věry Jonášové,
bytem Pod Pivovarem 329, 411 56 Bohušovice nad Ohří, a to:
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek vznikl z oddělených částí PK č. 94 díl „d“, PK č. 95 díl
„c+e“, PK č. 96 díl „b+f“, PK č. 103/2 díl „a“ a PK č. 595, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 499-92/2011)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Věru
Jonášovou (podíl 3/16), za kupní cenu 13.650,- 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;

4.

o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jitky
Vlasákové, bytem U Stadionu 485, 411 08 Štětí, a to:
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek vznikl z oddělených částí PK č. 94 díl „d“, PK č. 95 díl
„c+e“, PK č. 96 díl „b+f“, PK č. 103/2 díl „a“ a PK č. 595, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 499-92/2011)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jitku
Vlasákovou (podíl 2/8), za kupní cenu 18.200,- Kč a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837;

5.

o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Petra
Vostrovského, bytem Chodouny 67, 411 71 Chodouny, a to:
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek vznikl z oddělených částí PK č. 94 díl „d“, PK č. 95 díl
„c+e“, PK č. 96 díl „b+f“, PK č. 103/2 díl „a“ a PK č. 595, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 499-92/2011)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Petra
Vostrovského (podíl 2/16), za kupní cenu 9.100,- 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;

6.

o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeňka
Vostrovského, bytem Chodouny 127, 411 71 Chodouny, a to:
- pozemek: p.p.č. 596/3 o výměře 1820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (pozemek vznikl z oddělených částí PK č. 94 díl „d“, PK č. 95 díl
„c+e“, PK č. 96 díl „b+f“, PK č. 103/2 díl „a“ a PK č. 595, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 499-92/2011)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdeňka
Vostrovského (podíl 2/16), za kupní cenu 9.100,- 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;
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A)1. – 6. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

38.
Usnesení č. 73/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků Ing. Dušana
Labuty (podíl 1/2), bytem Holandská 2438, 272 01 Kladno 1, Kročehlavy a Jaroslava
Suchánka, (podíl 1/2), bytem Mezná 37, Hřensko, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek:p.č. 593/6 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z pozemku p.č.
593/1 o celkové výměře 8472 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č.992-304/2010 ze dne 8.12.2010)
obec Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 1966 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 5.000,- 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2012

39.
Usnesení č. 74/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lobendava,
IČ 00555983, se sídlem Lobendava č.p. 271, PSČ 407 84, a to:
- pozemek:p.č. 1775/2 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (pozemek vznikl oddělením z p.č. 1775 o výměře 180 m², druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 120-81/2011 ze dne 17.6.2011)
obec Lobendava, k.ú. Severní, zapsaných na LV č. 188 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Lobendava za kupní cenu 150,- 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
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2012

40.
Usnesení č. 75/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Aleny Paříkové, bytem
Kyjovská 334/75, Krásná Lípa, PSČ 407 46, a to:
- pozemek:p.č. 3228 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen ze st.p.č. 71 o výměře 207 m², druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, GP č. 1712-103/2011 ze dne
6.5.2011),
obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 67 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 10.000,- 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

41.
Usnesení č. 76/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 25488627, a
to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: výroba, zapsaná v katastru nemovitostí na pozemku
p.č. 3437/5,
- pozemek: p.p.č. 3437/5 o výměře 678 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 3438/6 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek p.č. 3438/6 je oddělen z pozemku p.č. 3438, druh pozemku:
zastavěná plocha, geometrickým plánem pro oddělení pozemku č. 4462-85/2011 ze dne
10.10.2011)
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 8116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Krajskou zdravotní, a.s.,
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za kupní cenu 1.060.000,- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.
B)

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

C)

souhlasí
v návaznosti na usnesení č. 32/16Z/2006 s prodejem nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení.

42.
Usnesení č. 77/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Velký Šenov, se
sídlem: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov, IČ: 00261734, a to:
- pozemek: p. p. č. 813/2 o výměře 409 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 835/2 o výměře 1419 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Velký Šenov, k. ú. Staré Hraběcí, zapsaných na LV č. 589 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Velký Šenov za kupní cenu 25.916,Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální
péče Lobendava, příspěvková organizace, se sídlem: Lobendava 105, PSČ 407 84,
IČ: 47274549.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

43.
Usnesení č. 78/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ruší
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje č. 98/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011, a to takto:

B)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Radky Horáčkové,
bytem Řipská 2662, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
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- pozemek: p.p.č. 3566/2 (podíl ¼) o výměře 597 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
37.312,50 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 597 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
37.312,50 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 597 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
37.312,50 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 597 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
37.312,50 Kč.
C)

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

44.
Usnesení č. 79/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ruší
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje č. 99/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.

B)

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 1600 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),
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- 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 925.250,- Kč
C)

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

45.
Usnesení č. 80/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí 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 508 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 186.880,- Kč.“

B)

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

46.
Usnesení č. 81/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ruší
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje č. 101/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Paneše, bytem
Chvalínská 2278, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
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- pozemek: p.p.č. 3271/16 o výměře 378 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 100.360,- Kč.
C)

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

47.
Usnesení č. 82/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 73/24Z/2011 ze dne 29.6.2011.

48.
Usnesení č. 83/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 92/20Z/2010 bod A) 2. ze dne 22. 12. 2010.

49.
Usnesení č. 84/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s prohlášením o změně vlastnického práva k nemovitosti, a to:
- pozemek: p. p. č. 2748/41 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2748/9 o výměře 4659 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 1558-5/2010 ze
dne 1. 4. 2010)
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj s tím, že náklady související
s prohlášením o změně vlastnického práva k nemovitosti uhradí Michal Lederer,
bytem: Mlékárenská 292/3, Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9, RČ: 880217/0432.
Náklady za zpracování znaleckého posudku č. 59/2383/2010 ze dne 6. 5. 2010 ve výši
3.500 Kč a geometrického plánu č. 1558-5/2010 ze dne 1. 4. 2010 ve výši 4.000 Kč uhradí
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Michal Lederer, bytem: Mlékárenská 292/3, Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9,
RČ: 880217/0432, Ústeckému kraji nejpozději do 15 dnů od podpisu prohlášení.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit prohlášení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

50.
Usnesení č. 85/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 53/24Z/2011 ze dne 29.6.2011.

51.
Usnesení č. 86/28Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 54/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 1 až 51

Usnesení č. 87/28Z/2012
Hodnocení plnění plánu práce Kontrolního výboru ZÚK za 2. pololetí 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za II. pololetí 2011
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 88/28Z/2012
Plán práce Legislativně právního výboru ZÚK na rok 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Legislativně právního výboru ZÚK na rok 2012 včetně termínů dle přílohy
předloženého materiálu.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 89/28Z/2012
Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2011
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Zprávu o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok
2011.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 90/28Z/2012
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za
rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje za rok 2011.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 91/28Z/2012
Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 2. pololetí
roku 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
v 2. pololetí roku 2011.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 92/28Z/2012
Plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1. pololetí roku
2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený plán činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v
1. pololetí roku 2012.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 93/28Z/2012
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje: personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

odvolává
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dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, člena výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Výbor finanční Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Bc. Martin Mydlář.
B)

volí
dle ust. § 35 odst. 2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, člena výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Výbor finanční Zastupitelstva Ústeckého kraje
člen
Mgr. Tomáš Kříž.

(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 10/28Z/2012

–

Věcný záměr novely zákona č. 106/1999 Sb.

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/28Z/2012

–

Smlouva o úvěru

Příloha č. 3 k usnesení č. 12/28Z/2012
Příloha č. 4 k usnesení č. 13/28Z/2012

–
–

Společenská smlouva o založení spol. s r. o.
Zásady poskytování cest. náhrad při prac. cestách
členům ZÚK

Příloha č. 5 k usnesení č. 22/28Z/2012

–

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML2427

Příloha č. 6 k usnesení č. 22/28Z/2012

–

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML2425

Příloha č. 7 k usnesení č. 22/28Z/2012

–

Dodatek č. 1 smlouvy č. 1130/2010

Příloha č. 8 k usnesení č. 22/28Z/2012

–

Dodatek č. 2 smlouvy č. 821/2010

Příloha č. 9 k usnesení č. 22/28Z/2012

–

Dodatek č. 1 smlouvy č. 1156/2010

Příloha č. 10 k usnesení č. 22/28Z/2012 –

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML2441

Příloha č. 11 k usnesení č. 22/28Z/2012 –

Dodatek č. 4 smlouvy č. 1349/2009

Příloha č. 12 k usnesení č. 23/28Z/2012 –

Soupis žadatelů o dotaci

Příloha č. 13 k usnesení č. 25/28Z/2012 –

Zásady zajištění výkonu reg. knihoven

Příloha č. 14 k usnesení č. 25/28Z/2012 –

Návrh vzoru smlouvy pro dotace
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Příloha č. 15 k usnesení č. 30/28Z/2012 –

Vzor smlouvy o bezúročné půjčce 2012

Příloha č. 16 k usnesení č. 35/28Z/2012 –

Návrh smlouvy a fin. spolupráci ve veř. dopravě
s Libereckým krajem pro rok 2012

Příloha č. 17 k usnesení č. 52/28Z/2012 –

Smlouva č. 138/11/4120

Příloha č. 18 k usnesení č. 53/28Z/2012 –

Smlouva č. 39/11/UDC/BP

Příloha č. 19 k usnesení č. 54/28Z/2012 –

Smlouva č. 2691/2011

Příloha č. 20 k usnesení č. 56/28Z/2012 –

Smlouva č. 5642/2011
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Příloha č. 1 k usnesení č. 10/28Z/2012

Věcný záměr novely zákona o svobodném přístupu k informacím

I. Předmět věcného návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím a jeho
cíle:
Základním cílem předloženého návrhu novely zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o svobodném přístupu k informacím („Zákon“), je zabránění zneužívání práv, která
současná právní úprava jednotlivým žadatelům přiznává, a tím zajištění efektivního a
hospodárného poskytování informací většího rozsahu ze strany povinných subjektů.
Zejména by mělo být navrhovanou novelou zabráněno vzniku zbytečných a nepřiměřených
nákladů na vyhledávání požadované informace a na její poskytování, které v důsledku
stávající nedokonalé, resp. nejednoznačné právní úpravy (zejména stávající § 17 Zákona),
zůstávaly často ze strany žadatelů povinným subjektům nenahrazeny.
Návrh novely Zákona by zároveň neměl omezovat oprávněné zájmy žadatelů o poskytnutí
informací; návrhem by neměl být jakkoliv ztěžován přístup občanů k informacím, které jsou
spravovány veřejnoprávními subjekty a dalšími povinnými subjekty ve smyslu ustanovení § 2
odst. 2 Zákona.
V návrhu novely Zákona budou rovněž zakotveny a zakomponovány efektivní pojistky proti
možnému zneužití upraveného znění Zákona ze strany povinných subjektů; tyto pojistky
budou specifikovány níže.
Naplnění výše vytýčených cílů je jedním z předpokladů možného úspěšného prosazení
navrhované novely zákona v rámci legislativního procesu, v němž se budou pravděpodobně
střetávat jak oprávněné zájmy povinných subjektů, tak i zastánců „otevřené společnosti“, tak
i zájmy gestora a garanta právní úpravy, tj. Ministerstva vnitra („MVČR), potažmo Vlády ČR.
Návrh novely zákona se tedy snaží být jakýmsi kompromisním návrhem, který výše uvedené,
často do jisté míry protichůdné zájmy, pomůže sladit.
Proto již v této fázi přípravy zákona byly brány v potaz nejen již v minulosti publikované
východiska a požadavky jednotlivých výše zmíněných zájmových skupin, ale zpracovatelé
tohoto věcného záměru (dále jen „zpracovatelé“) absolvovali i neformální konzultace
s příslušnými pracovníky MVČR.
Zpracovatelé novely Zákona rovněž zdůrazňují, že pokládají za nutnou podmínku
případného úspěšného prosazení novely Zákona, její další oficiální projednání s MVČR a
rovněž tak s dalšími vyššími samosprávnými celky např. na půdě Asociace krajů, které by
měly legislativní iniciativu Ústeckého kraje podpořit.
II. Cílem věcného záměru novely Zákona je konkrétně:
•

Možnost vzniku vymahatelné pohledávky povinných subjektů na náhradu nákladů,
které povinným subjektům v rámci poskytování požadované informace vzniknou.

•

Zavedení institutu zálohy na náklady na vyřízení žádosti poskytnutím informace

•

Zakotvení příslušných pojistek proti případnému zneužití nově zavedených pravidel
ze strany povinných subjektů.

Zpracovatelé jsou si vědomi i dalších nedokonalostí zákona, na které je opakovaně
odbornou veřejností poukazováno. K návrhu změn těchto dalších problematických částí
Zákona nicméně zpracovatelé v rámci tohoto věcného záměru nepřistoupili, a to jednak
s ohledem na zadání vyplývající z usnesení Rady Ústeckého kraje 3/94R/2011 ze dne
2.1.2012 a jednak z důvodu zmenšení pravděpodobnosti prosaditelnosti takové komplexní
novely stávající podoby Zákona.
III. Principy novely Zákona
Stěžejním místem novely Zákona bude zásadní přebudování ustanovení § 17 Zákona
vyjadřujícím přístupová pravidla pro stanovení úhrad za poskytování informací.
1. Rozsah nákladů, které bude možno požadovat k úhradě od žadatele o informaci, zůstane
novelou zachován.
2. Poskytnutí informací bude vázáno na úhradu nákladů souvisejících s vyřízením žádosti
stejně jako doposud. V případě, že žadatel nezaplatí požadovanou úhradu, povinný
subjekt žádost odloží (toto oprávnění je zakotveno i ve stávající právní úpravě).
3. Povinný subjekt bude mít možnost uplatnit (neuplatnit) vůči žadateli o informace právo na
zálohu z odhadovaných nákladů na vyřízení žádosti poskytnutím informace a stanovit mu
lhůtu pro úhradu zálohy (nebude moci být kratší než 10 kalendářních dní ode dne
doručení oznámení požadavku na zaplacení zálohy).
a) Povinný subjekt bude moci právo na zálohu využít pouze
v omezené lhůtě ode dne doručení žádosti o informace (navrhuje
se 5 pracovních dní). Stanovením lhůty je plněn požadavek, aby se
vlastní vyřizování žádostí užitím institutu zálohy nepřiměřeně
neprotahovalo.
b) Po dobu od vypravení oznámení o záloze žadateli nebudou běžet
lhůty pro poskytnutí informace. Výše zálohy bude limitována 60%
odhadovaných nákladů, nejvýše však 1000,-Kč.
c) Nebude-li záloha uhrazena, bude žádost odložena.
d) Účtované náklady nebudou moci být vyšší než odhadované
náklady.
4. Výše požadované úhrady by měla být přesně zdůvodněna, a to v souladu se sazebníkem
úhrad za poskytování informací, který je povinný subjekt povinen zveřejnit v souladu s § 5
odst. 1 písm. f) Zákona; tato povinnost byla odbornou veřejností dovozována, nicméně
z důvodu „ochrany“ žadatelů před zneužitím oprávnění ze strany povinného subjektu
zpracovatelé doporučují ji do zákona výslovně stanovit. Bez zveřejnění zmíněného
sazebníku nelze úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací požadovat.
5. Náklady související s vyřízením žádosti se stanou pohledávkou vůči žadateli. Stane se tak
dvojím způsobem.
a) Pokud budou povinným subjektem uplatněny náklady na vyřízení
žádosti poskytnutím informace bez požadavku na poskytnutí
zálohy na tyto náklady, vznikne pohledávka vůči žadateli uplynutím

stanovené lhůty (navrhuje se 10 kalendářních dní ode dne
doručení oznámení o uplatnění práva na úhradu nákladů) jestliže
uvnitř této lhůty neučiní žadatel vůči povinnému subjektu úkon, že
bere svoji žádost zpět.
b) Pokud povinný subjekt využije svoje právo na poskytnutí zálohy
na náklady na vyřízení žádosti poskytnutím informace, bude
s úhradou zálohy spojen vznik povinnosti žadatele uhradit vlastní
náklady až do výše odhadované částky.
Výše uvedená oprávnění povinných subjektů jsou spojena se zavedením relativně
přísných pojistek proti jejich zneužití; mezi tyto pojistky zejména patří:
•

Stanovení přesných náležitostí „oznámení o výší úhrady“ a „oznámení o požadavku
na uhrazení zálohy,

•

Povinnost povinných subjektů poučit žadatele o důsledcích jejich jednání (ve vztahu
k provedení či neprovedení úhrady nákladů/zálohy).

•

Omezení výše zálohy na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (60%
odhadovaných nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, maximálně však
1000 Kč – požadavek MVČR)

•

Omezení nároku na náhradu nákladů na poskytnutí informací částkou sdělenou
v oznámení o výši úhrady.

•

Možnost napadnout výši úhrady či zálohy stížností (v případě výše úhrady je toto
oprávnění zakotveno i ve stávající právní úpravě)

•

Možnost napadnout rozhodnutí o odložení žádosti (nezaplacení zálohy či
požadované úhrady) odvoláním v souladu s pravidly stanovenými ve správním řádu

IV. Další změny
Další navrhované změny v textu stávající zákonné úpravy budou de facto pouze
navazovat a doplňovat:
 Doplnění § 16a Zákona příslušnými křížovými odkazy v důsledku zavedení
institutu zálohy
 Zkrácení lhůty pro podání stížnosti na 15 dnů (délka lhůty pro odvolání proti
správnímu rozhodnutí); tato změna však není považována zpracovateli za
stěžejní a lze od ní ustoupit, pokud by její prosazování mělo ohrozit úspěšnost
legislativní iniciativy.
 Doplnění ustanovení § 20 odst. 4 Zákona o písm. d) - podřazení rozhodnutí o
odložení žádosti pod režim přezkumu dle správního řádu, což znamená posílení
možné kontroly rozhodování povinných subjektů jak ze strany nadřízených
subjektů, tak v rámci správního soudnictví; tento požadavek jednak vyplývá
z judikatury a jednak se jedná o pojistku proti zneužití nově navrhovaných
oprávnění povinných subjektů .

Příloha č. 2 k usnesení č. 11/28Z/2012

SMLOUVA O ÚVĚRU
č. 2053/11/5651
1.

obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s.
sídlo:
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČ:
00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI,
vložka 46
jako věřitel (dále jen „Banka“)
a

2.

název:
sídlo:

Ústecký kraj
40002 Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Velká
hradební 3118/48
IČ:
70892156
jako dlužník (dále jen „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto
SMLOUVU O ÚVĚRU
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Pro účely této Smlouvy o úvěru mají výrazy uvedené v tomto odstavci následující
význam:

„Běžný účet“ znamená běžný účet Klienta č. 176724301/0300 vedený u Banky v CZK.
„CZK“ nebo „Kč“ znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným
platidlem pro vyrovnání dluhů v České republice.
„Čerpání“ znamená každý jednotlivý případ čerpání prostředků Klientem podle této Úvěrové
smlouvy, denominovaných v CZK.
„Konečný termín splatnosti“ znamená 31. 12. 2016
„Jistina“ znamená v kterýkoli okamžik součet všech peněžních prostředků čerpaných avšak
nesplacených v rámci Úvěru.
„Kotační den“ znamená ve vztahu k jakémukoliv Úrokovému období druhý (2.) Obchodní
den předcházející první kalendářní den takového Úrokového období.
„Marže“ znamená marži uvedenou v článku II.odst. 1 této Úvěrové smlouvy.
„Období čerpání“ znamená období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015.
„Období úrokové sazby“ znamená období, po které je ve vztahu k Úvěru stanovena pevná
výše Proměnné sazby.
„Obchodní den“ je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou

prováděna vypořádání mezibankovních obchodů.
„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Porušením Úvěrové smlouvy (rovněž také jen „Porušení“ či „případ Porušení“) se rozumí
případy Podstatného porušení definované v čl. VIII. odst. 2 této Úvěrové smlouvy a
Nepodstatného porušení definované v čl. VIII odst. 4 této Úvěrové smlouvy
„PRIBOR znamená
(i) úrokovou sazbu, která je uvedena v Kotační den přibližně v 11:00 hodin
středoevropského času na příslušné stránce informačního systému REUTERS
nebo Bloomberg (nebo jakéhokoliv nástupnického informačního systému) pro
CZK pro období splatnosti, jehož délka je shodná s délkou s příslušného Období
úrokové sazby (3 měsíce), anebo je délce Období úrokové sazby nejbližší
(ii) Pokud nebude možno určit sazbu PRIBOR podle výše uvedeného bodu (i), pak
PRIBOR bude odpovídat úrokové sazbě, která je nabízena v Kotační den
přibližně v 11:00 hodin středoevropského času na pražském mezibankovním trhu
jako úroková sazba obvyklá na trhu pro 3-měsíční depozita v CZK.
„Proměnná sazba“ znamená sazbu pro výpočet úroků, odměn a poplatků, která je určena v
této Úvěrové smlouvě a jejíž výše se stanovuje pevně vždy na celé Období úrokové sazby.
„Projekt“ znamená projekt financovaný z Úvěru.
„Referenční sazba“ znamená PRIBOR.
„Regionální operační program“ znamená Regionální operační program NUTS II
Severozápad, který je v rámci programovacího období 2007—2013 určen pro region
soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na
zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné
dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších
podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především
prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury
„Úrokové období“ znamená období definované v článku II odst. 4 této Úvěrové smlouvy.
„Úvěr“ znamená prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto
Úvěrovou smlouvou.
„Úvěrová částka“ je částka stanovená v článku I odst. 1 této Úvěrové smlouvy, kterou se
Banka zavázala poskytnout Klientovi.
„Úvěrová smlouva“ znamená tuto Smlouvu o úvěru.
2.

Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v
této Úvěrové smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.

ČLÁNEK I
ÚVĚR
1.

Úvěrová částka. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky až do
maximální výše Kč 800.000.000,- (slovy: osm set miliónů milionů korun českých).

2.

Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr výhradně k pokrytí finančních potřeb Klienta
souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci projektů, které budou následně
uhrazeny z prostředků Evropské unie (EU) a státního rozpočtu (SR), včetně projektů
Regionálního operačního programu.
(dále jen „Předmět úvěru“).

ČLÁNEK II
ÚROČENÍ ÚVĚRU
1.

Úroková sazba.
Každé Čerpání bude úročeno pohyblivou úrokovou sazbou ve výši určené jako součet
sazby PRIBOR pro období tří (3) měsíců plus Marže 0,40 % per annum.

2. Úrok z prodlení. Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, úroků z Úvěru a dalších
peněžitých pohledávek Banky na základě této Úvěrové smlouvy, je povinen z těchto
dlužných částek zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši 0,01 % per annum.
3.

Stanovení počtu dní pro účely úročení.. Úrok bude určen vždy jako násobek příslušné
úrokové sazby a Jistiny určené na základě denních zůstatků a skutečného počtu dní v
Úrokovém období po které úrok narůstá, vydělený číslem třistašedesát (360). Úvěr se
úročí denně ode dne poskytnutí Úvěru (včetně) do dne předcházejícího dni splacení
Úvěru (včetně). Dlužná částka se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení
(včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky
(včetně).Toto pravidlo se použije obdobně pro výpočet veškerých poplatků nebo jiných
částech stanovených jako per annum sazba.

4.

Úrokové období. Úroky včetně případných úroků z prodlení jsou splatné vždy
k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí (Úrokové období). Úroky včetně
případných úroků z prodlení Banka vyúčtuje Klientovi v poslední den Úrokového období
za období od posledního dne předcházejícího Úrokového období (včetně) nebo ode dne
prvního Čerpání (včetně), podle toho, co nastane později, do dne předcházejícího
poslednímu dni běžného Úrokového období (včetně) nebo do dne předcházejícího dni
splacení Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve. Není-li poslední den Úrokového
období Obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem běžného Úrokového období
je bezprostředně následující Obchodní den a běžné Úrokové období se prodlouží do
tohoto dne. Následující Úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj
původně stanovený poslední den. Poslední úrokové období skončí Datem konečné
splatnosti.

5.

Období úrokové sazby. Období úrokové sazby je periodické a jeho délka činí tři (3)
měsíce. První Období úrokové sazby začíná dnem prvního Čerpání a trvá do posledního
dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém se Čerpání uskuteční (včetně).

ČLÁNEK III
ČERPÁNÍ ÚVĚRU
1.

Období čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze v průběhu Období čerpání.

2.

Způsob čerpání. Čerpání bude realizováno na základě žádosti Klienta převodem
příslušné částky na Běžný účet. Klient je vždy povinen k žádosti přiložit platební příkazy
a daňové doklady (faktury) nebo jiné dokumenty, po formální a obsahové stránce pro
Banku osvědčující, že realizace Čerpání je v souladu s účelem Úvěru stanoveným

v článku I odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Žádost o čerpání bude doručena Bance
nejpozději pět (5) Obchodních dnů před požadovaným datem Čerpání a bude
podepsána způsobem a osobami podle příslušného podpisového vzoru banky.
3.

Podmínky čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen předložit Bance následující
dokumenty:
- usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje podle článku IX. odst. 6 této Úvěrové
smlouvy.

4.

Opětovné čerpání. Klient je oprávněn během Období čerpání znovu čerpat jakoukoli
částku Úvěru, která již byla splacena nebo předčasně splacena.

ČLÁNEK IV
SPLÁCENÍ
1.

Konečný termín splatnosti. Banka a Klient sjednávají Konečný termín splatnosti Úvěru
31.12.2016 (včetně).

2.

Způsob splácení úvěru. Klient se zavazuje, že pokud další níže uvedená speciální
pravidla nestanoví jinak, splatí všechna Čerpání jednorázově, a to ke dni Konečného
termínu splatnosti. Bez ohledu na výše uvedené je Klient povinen splatit dále
definovanou část Jistiny úvěru čerpanou na financování konkrétního Projektu poté, co
získá dotace z prostředků EU a SR na financování takového Projektu; splátku dle této
věty Klient provede nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne připsání těchto finančních
prostředků na bankovní účet Klienta, a to na základě předchozího písemného oznámení
Bance, v němž uvede minimálně (i) předpokládané datum splátky příslušné části Jistiny a
(ii) částku odpovídající výši splátky příslušné části Jistiny. Klient je v tomto případě
povinen použít na splacení části Jistiny úvěru veškeré takto získané finanční prostředky.
Pro vyloučení všech pochybností je stanoveno, že okamžikem splacení příslušné části
Jistiny dle předchozích dvou vět je okamžik připsání částky odpovídající příslušné splátce
části Jistiny na Běžný účet; v tento okamžik je Banka povinna odepsat částku
odpovídající příslušné splátce části Jistiny z Běžného účtu, vše za předpokladu, že na
Běžném účtu bude dostatek finančních prostředků na úhradu ostatních splatných
peněžních závazků Klienta vyplývajících z této Úvěrové smlouvy.

3.

Účet ke splácení. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních
závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účet. Klient se
zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky výše uvedený účet a
zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků
vyplývajících z této Úvěrové smlouvy.

4.

Pořadí plnění splatných závazků. Splatné peněžité závazky Klient plní, pokud není
v této Úvěrové smlouvě stanoveno jinak, v tomto pořadí: (i) úhrada úroků z prodlení, (ii)
úhrada škody, (iii) úhrada odměn, poplatků a dalších cen stanovených v této Úvěrové
smlouvě a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem, (iv) úhrada úroků z Úvěru
a (v) splátky Úvěru. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných
pohledávek vyplývajících z této Úvěrové smlouvy z účtu uvedeného v odst. 3 tohoto
článku, a to bez příkazu Klienta a bez jeho vyrozumění. Zároveň Klient zmocňuje Banku
k vystavení platebních dokladů k vyrovnání těchto pohledávek a k provedení jejich úhrad
v den splatnosti. V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo přistoupit
k započtení svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu
vázaných prostředků) vedeného v Bance.

5.

Předčasné splacení. Klient je oprávněn na základě písemného oznámení doručeného
Bance alespoň pět (5) kalendářních dnů předem vrátit, bez jakýchkoliv sankčních
poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků, poskytnuté peněžní prostředky nebo jejich
část před termíny splatnosti stanovenými v této Úvěrové smlouvě. V písemném
oznámení dle předchozí věty je Klient povinen minimálně uvést (i) předpokládané datum
splátky příslušné části Jistiny a (ii) částku odpovídající výši splátky příslušné části Jistiny.
Pro vyloučení všech pochybností je stanoveno, že okamžikem splacení příslušné části
Jistiny dle předchozích dvou vět je okamžik připsání částky odpovídající příslušné splátce
části Jistiny na Běžný účet; v tento okamžik je Banka povinna odepsat částku
odpovídající příslušné splátce části Jistiny z Běžného účtu, a to vše za předpokladu, že
na Běžném účtu bude dostatek finančních prostředků na úhradu ostatních splatných
peněžních závazků Klienta vyplývajících z této Úvěrové smlouvy.

ČLÁNEK V
ZAJIŠTĚNÍ
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Úvěr je poskytnut bez zajištění.

ČLÁNEK VI
ZÁVAZKY KLIENTA
1.

Závazky Klienta. Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého
Čerpání prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance
jakož i prověřovat další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k
podstatné změně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zajištění práv
Banky se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy:
a)

předkládat schválený roční rozpočet, a to do třiceti (30) dnů od jeho schválení;
v případě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit
taková pravidla, a to do 15. ledna příslušného rozpočtového roku; předkládat
rozpočtový výhled, a to do třiceti (30) dnů od jeho schválení;

b)

předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do třiceti (30) dnů po
skončení každého kalendářního čtvrtletí, dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do
třiceti (30) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí; roční finanční a účetní
výkazy předložit nejpozději vždy do šedesáti (60) dnů po skončení každého
kalendářního roku

c)

na výzvu Banky předložit doplňující informace o vývoji závazků Klienta k ostatním
věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejpozději do třiceti (30) dnů
od doručení výzvy Banky;

d)

neprodleně informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout
zajištění za závazky třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu,
ručení, zástavy nemovitostí apod.) přesahujícím v jednotlivém případě částku Kč
100.000.000,-- (slovy: jednostomilionůkorun českých), a to uvedením jejich výše
(včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, popř. trvání zajištění;

e)

v případě Porušení smlouvy umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí
osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně

nahlížení do účetních a finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne
Klient Bance veškerou potřebnou součinnost;
f)

neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek
neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo
podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzavřena.

g) používat veškeré finanční prostředky získané ze státního rozpočtu nebo rozpočtu
Evropské unie v souvislosti s realizací Projektů výhradně na financování Projektů
nebo splácení Úvěru.
2.

Podmínky pro další dluhovou službu (tj. omezení možnosti vzniku dalších závazků
z úvěrového či obdobného financování činnosti Klienta): nejsou.

ČLÁNEK VII
ODMĚNY A POPLATKY
1. Placení ostatních odměn a poplatků (neúrokové náklady). Klient je povinen hradit
Bance v níže uvedených lhůtách následující odměny a poplatky:
za ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru jednorázový poplatek
ve výši =900.000,-Kč se splatností tohoto poplatku do 5 pracovních dní ode dne
podpisu Smlouvy.
2. Poplatky za rezervaci zdrojů. Smluvní strany prohlašují, že Klient nehradí žádné
platby ani poplatky za rezervaci zdrojů určených na průběžné čerpání Úvěru.

ČLÁNEK VIII
PORUŠENÍ SMLOUVY
1.

Následky porušení této Úvěrové smlouvy. Dojde-li k Porušení této Úvěrové smlouvy
(ať se jedná o Podstatné porušení či Nepodstatné porušení) nebo nastanou-li
skutečnosti, které by mohly ve svých důsledcích vést k Porušení této Úvěrové smlouvy,
Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu.

2.

Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Úvěrové
smlouvy nastává v těchto případech:
a)

Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu
nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci,

b)

Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu,

c)

Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého závazku z této
Úvěrové smlouvy déle než devadesát (90) dnů,

d)

po uzavření této Úvěrové smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo
majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněného názoru Banky mohlo
ohrozit plnění závazků Klienta vůči Bance z této Úvěrové smlouvy a Klient na výzvu
Banky do 30 dnů nedoloží, že je schopen dále splácet splátky Úvěru. Za takové
podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta se nepovažuje vznik
práv či povinností k majetku Klienta z důvodu úkonu při výkonu rozhodnutí

prováděného vůči Klientovi jakožto povinnému dlužníkovi na základě exekučního
titulu vydaného podle občanského soudního řádu či exekučního řádu nebo
daňového řádu (dále jen „Exekuční titul“) ve věci vymáhání splatných závazků
Klienta, jejichž třetí osobou jakožto oprávněným vymáhaná úhrnná výše jistiny a
příslušenství nesmí překročit CZK 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun
českých). I v takovém případě je Klient Bance povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů od
nabytí právní moci takového Exekučního titulu prokázat buď, že (i) veškeré
pohledávky uvedené v Exekučním titulu byly řádně a v plné výši oprávněné osobě
uhrazeny, nebo (ii) Exekuční titul byl vydán bezdůvodně (resp. neoprávněně) a bylo
zažádáno, aby byl soudní či jinou příslušnou autoritou zrušen.
3.

Následky podstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li Podstatné
porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna prohlásit Úvěr včetně úroků a
všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Úvěrové smlouvy za splatný v jí
určené lhůtě, případně od této Úvěrové smlouvy odstoupit. Odstoupením od této
Úvěrové smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Úvěrové
smlouvy s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3. Pokud Banka
odstoupí od této Úvěrové smlouvy, je Klient povinen do třiceti (30) dnů od doručení
odstoupení splatit Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splacení a ostatní peněžité
závazky Klienta z této Úvěrové smlouvy. Odstoupení od této Úvěrové smlouvy nemá vliv
na zajištění závazků z této Úvěrové smlouvy.

4.

Následky Nepodstatného porušení této Úvěrové smlouvy. Nastane-li Nepodstatné
porušení této Úvěrové smlouvy, tzn. porušení Úvěrové smlouvy, které nespadá pod
definici uvedenou v odst. 2 tohoto článku, je Klient oprávněn v dodatečné 20 denní lhůtě
k nápravě takového Porušení. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této lhůty,
je Banka oprávněna odmítnout jakoukoliv žádost Klienta o další Čerpání („pozastavení
Čerpání“). Nedosáhne-li Klient nápravy takového porušení ani ve lhůtě dalších 90-ti dní,
uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým bude výše Úvěrové částky
modifikována na výši Úvěru podle stavu ke dni úplného pozastavení Čerpání.

5.

Smluvní pokuty. Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě Porušení
jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta z této Úvěrové smlouvy požadovat smluvní
pokutu ve výši CZK 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). Právo Banky požadovat
smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok Banky na náhradu škody
způsobené porušením smluvní povinnosti, pokud výše škody přesáhne výši smluvní
pokuty. Klient je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou
bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.

ČLÁNEK IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Změna této Úvěrové smlouvy. Tuto Úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze
písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle stran změnit
nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu. Nutným předpokladem pro účinnost každé změny
této Úvěrové smlouvy je předchozí schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Jinak je
tato změna neplatná.
2. Počet vyhotovení. Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z
nichž Klient obdrží tři (3) vyhotovení a Banka obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Příslušnost soudu. Místně a věcně příslušný soud pro všechny spory vyplývající z této
Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů.

4. Korespondenční adresa Klienta a Banky. Smluvní strany se dohodly na tomto
způsobu doručování písemností. Písemnosti budou zasílány Klientovi na adresu
uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu v záhlaví této smlouvy
5. Důvěrnost informací. O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě
anebo poskytnutých mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou,
které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo které jsou ze
zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou Smluvní strany povinny zachovávat
mlčenlivost (dále jen „Důvěrné informace"). Banka je oprávněna využívat Důvěrné
informace pro účely správy závazkového vztahu mezi Klientem a Bankou na základě
této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností
Banky, zahrnující zejména hodnocení úvěruschopnosti Klienta, adresování nabídek či
poskytování služeb Klientovi a zpracování Důvěrných informací pro tyto účely. Banka je
dále oprávněna poskytnout Důvěrné informace kterémukoli členu skupiny Banky a třetím
osobám, které Banka pověřila plněním kterýchkoli svých zákonných či smluvních
povinností, jakož i veškerým třetím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit
své pohledávky za Klientem. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti, které mají
v Bance majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a
dále všechny společnosti, v nichž má jakákoli společnost uvedená v předešlé větě
majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud
příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent
hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny společnosti, v nichž má Banka
majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud
příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent
hlasovacích práv.
6.

Doložka platnosti. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Klient potvrzuje, že o uzavření
této Úvěrové smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje, a to usnesením
č………. přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne ……….

7.

Účinnost této Úvěrové smlouvy. Tato Úvěrová smlouva nabývá platnosti a účinnosti
okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení této Úvěrové smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
Banka
Podpis:

___________________________________
Ing. František Plachý Ing. Jaroslav Šimsa

Datum:
Klient
Podpis: _________________
Jméno: Jana Vaňhová
Funkce: Hejtmanka Ústeckého kraje
Datum:

Vzor Žádosti o čerpání

[hlavičkový papír klienta]

ŽÁDOST O ČERPÁNÍ ÚVĚRU

S odvoláním na Smlouvu o úvěru č. 2053/11/5651 ze dne .……… (dále jen „Smlouva“)
prohlašujeme, že ke dni podání této Žádosti o čerpání nenastal, nehrozí a ani v důsledku
poskytnutí Čerpání nenastane žádný Případ porušení ve smyslu článku VIII (Porušení
smlouvy) Smlouvy a současně Vás žádáme o poskytnutí Čerpání finančních prostředků za
následujících podmínek:
Datum Čerpání:
Měna:
Částka:
Částku Čerpání převeďte na běžný účet č.:
__________ _________
_____________
číslo
kód
symboly

V __________ dne ______________
Ústecký kraj

Podpis: _________________
_________________
Jméno:
Funkce:

Tyto údaje vyplní Banka:
Klient:
Celková úvěrová částka:
Schválil:
Datum:
Kontroloval:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.

Příloha č. 3 k usnesení č. 12/28Z/2012

1

Příloha č. 3 k bodu 14

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
PREAMBULE
Společníci zakládají společnost Severočeské divadlo s.r.o., s vědomím tradice divadelního
a baletního souboru v regionu, počínající již na přelomu 19. a 20. století, s cílem dalšího rozvíjení
širokého kulturního vyžití občanů a všech souvisejících pozitivních aktivit.
Činnost divadla bude nadále zajišťována společností Severočeské divadlo s.r.o., která sice
není právní nástupkyní příspěvkové organizace, v níž dosud divadelní a baletní soubor působil,
ovšem společníci jsou přesvědčeni, že bude důstojným pokračovatelem v kulturním odkazu, který
bude vytvořené hodnoty dále rozvíjet a obohacovat.
Společníci se na zachování fungování divadelní scény budou podílet vklady a příplatky do
zakládané společnosti, tak jak je upravuje tato společenská smlouva.
Z vyhodnocení podkladů (rozpočet na rok 2011, výhledy hospodaření 2012-2015)
vyplývá, že činnost Severočeského divadla opery a baletu (ve formě příspěvkové organizace
Statutárního města Ústí nad Labem) je dlouhodobě vysoce ztrátová. Stěžejní činnost
Severočeského divadla opery a baletu nelze v regionu Ústeckého kraje na stávající úrovni
vykonávat tržně, tj. se ziskem. Proto vklady a příplatky společníků nebudou představovat
nedovolenou veřejnou podporu, neboť nebudou naplněny veškeré její znaky (zejména znak
narušení hospodářské soutěže).

1.

2.

Firma, právní forma, sídlo a trvání společnosti
1.1.

Firma zní: Severočeské divadlo s.r.o.

1.2.

Právní forma je společnost s ručením omezeným.

1.3.

Sídlo společnosti je Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10.

1.4.

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Společníci
2.1.

Společnost má tyto společníky:
2.1.1. Statutární město Ústí nad Labem, identifikační číslo 00081531, se sídlem v
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 400 01,
2.1.2. Ústecký kraj, identifikační číslo 70892156, se sídlem v Ústí nad Labem,
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02.
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Předmět činnosti a doplňkového podnikání
3.1.

Hlavním účelem společnosti není podnikání, ale provozování všech forem
divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace,
výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních
představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací,
výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty.

3.2.

Za účelem dosažení hlavního účelu podle předchozího odstavce je společnost
oprávněna podnikat v těchto předmětech:
3.2.1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona,
3.2.2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

4.

Výše základního kapitálu, výše vkladu společníka, splácení vkladu
4.1.

Základní kapitál společnosti činí 80.020.000,- Kč.

4.2.

Emisní ažio není při založení společnosti dáno.

4.3.

Vklad společníka Statutárního města Ústí nad Labem činí nepeněžitý vklad nemovitosti, nyní zapsané na listu vlastnictví č. 1, pro okres, obec a katastrální
území Ústí nad Labem, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, a to:
•

Městské divadlo, tj. stavba č.p. 1710 (občanská vybavenost) na pozemku parcele č. 3/7,

•

Nová scéna, tj. stavba bez čp/če, na pozemku - parcele č. 1/2,

•

pozemek - parcela č. 1/2 - zastavěná plocha a nádvoří,

•

pozemek - parcela č. 1/3 - zastavěná plocha a nádvoří,

•

pozemek - parcela č. 3/7 - zastavěná plocha a nádvoří,

•

přičemž stavba č.p. 1710 (občanská vybavenost) na pozemku - parcele č. 3/7,
je zatížena věcným břemenem požívání podle smlouvy ze dne 7.4.1997 s
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem (zachování trolejových závěsů a
umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce),

když hodnota nepeněžitého vkladu se stanoví podle znaleckého posudku č.
025/2011 OV ze dne 5.12.2011 zpracovaného znalcem Radkem Trončínským,
nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Ústí
nad Labem usnesením ze dne 9.6.2011, č.j. 33 Nc 1063/2011-3, v hodnotě
80.000.000,- Kč. Tato celá částka se započítává na vklad společníka Statutárního
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města Ústí nad Labem, vklad tedy činí 80.000.000,- Kč; vklad bude zcela splacen
ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, způsobem
předpokládaným v ustan. § 60 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5.

4.4.

Vklad společníka Ústeckého kraje je peněžitý a činí 20.000,- Kč a bude zcela
splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

4.5.

V případě převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu je zavázaný
povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené při převzetí tohoto závazku,
nejpozději však do pěti let od převzetí závazku.

Obchodní podíl
5.1.

Velikost obchodního podílu společníka je určena touto společenskou smlouvou.

5.2.

Společníci mají tyto obchodní podíly:
5.2.1. Statutární město Ústí nad Labem obchodní podíl o velikosti 50 %, resp.
jedné poloviny,
5.2.2. Ústecký kraj obchodní podíl o velikosti 50 %, resp. jedné poloviny.

6.

7.
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Převody, přechody a jiné změny obchodního podílu
6.1.

Společník může smlouvou převést svůj obchodní podíl nebo jeho část pouze na
jiného společníka; pouze takový převod je přípustný a není k němu třeba žádného
dalšího souhlasu.

6.2.

Rozdělení obchodního podílu je možné pouze při převodu jeho části dle
předchozího odstavce a při přechodu na právní nástupce společníka.

6.3.

K zastavení obchodního podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady.

Podíl na zisku, likvidačním zůstatku a vypořádací podíl
7.1.

Zisk bude přednostně použit k dalšímu rozvoji společnosti. Je-li zisk určen valnou
hromadou k rozdělení mezi společníky, společníci se na něm podílejí v poměru
velikostí svých obchodních podílů, stejně určenými poměry se společníci podílí i
na likvidačním zůstatku.

7.2.

Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než
převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl).
Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve
společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné
účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti.
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Práva společníků
8.1.

Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její
činnosti zejména na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným v této
společenské smlouvě; ostatní práva společníků založená zákonem tím nejsou
dotčena.

8.2.

Mimo to mají společníci právo kdykoliv požadovat a dostat od jednatele informace
o záležitostech společnosti a v místě k tomu v sídle společnosti jednatelem
určeném nahlížet do účetních knih a jiných písemností společnosti a kontrolovat
tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.

Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:

10.

•

Valná hromada

•

Jednatel

•

Dozorčí rada

Valná hromada
10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje o
věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem, společenskou smlouvou
nebo které si k rozhodnutí vyhradí, a dále pak o zrušení společnosti s likvidací.
10.2. Právní úkony, týkající se:
10.2.1. jakéhokoliv zcizení nebo zatížení nemovitostí (kromě krátkodobých
pronájmů bytů či nebytových prostor na dobu kratší než 90 dnů),
10.2.2. jakýchkoliv úvěrů a půjček nebo obdobných smluv,
10.2.3. dispozice s pohledávkami, zastavení a postoupení pohledávek společnosti,
prominutí pohledávek společnosti, vzdání se práv společnosti, uzavření
dohody o narovnání, a to vše v případech, kdy nominální hodnota
pohledávky (práva) přesahuje 200.000,- Kč (bez případné daně z přidané
hodnoty, dále jen DPH),
10.2.4. poskytnutí darů a dotací fyzickým nebo právnickým osobám, v jednotlivém
případě nad hodnotu 10.000,- Kč (včetně DPH),
10.2.5. smlouvy o sdružení nebo obdobné smlouvy,
10.2.6. poskytnutí ručení, bankovní garance, vystavení nebo avalování směnky,
zajišťovacího převodu,
10.2.7. převzetí dluhu, přistoupení k závazku,
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10.2.8. koupě nebo prodeje cenných papírů nebo finančních derivátů v hodnotě
přesahující 200.000,- Kč (bez případné DPH),
10.2.9. smlouvy o dílo s předpokládanou hodnotou nad 200.000,- Kč (bez případné
DPH),
10.2.10.příkazní smlouvy, mandátní smlouvy, komisionářské smlouvy nebo jiné
smlouvy o poskytování služeb, pokud odměna za poskytnuté služby
přesáhne 200.000,- Kč (bez případné DPH),
může jednatel učinit pouze s předchozím souhlasem valné hromady či
kladným rozhodnutím společníků, přijatým mimo valnou hromadu.
10.3. Valná hromada dále schvaluje:
10.3.1. koncepci podnikatelské činnosti společnosti a rozhoduje o jejích změnách,
a to včetně strategických plánů, finančních výhledů, organizačních řádů a
obdobných materiálů;
10.3.2. rozhodování o rozsahu podnikatelské činnosti společnosti.

11.

10.4.

Jednání valné hromady je neveřejné. Jejího jednání se nemohou účastnit třetí
osoby bez schválení valné hromady (za třetí osobu se nepovažuje zmocněnec
společníka).

10.5.

Valná hromada je schopná usnášení jen, jsou-li přítomni všichni společníci.

10.6.

Každý společník má jeden hlas.

10.7.

Rozhodnutí valné hromady je přijato jen tehdy, pokud pro něj hlasují všichni
společníci; tato zásada platí i pro rozhodnutí mimo valnou hromadu.

Svolání, řízení valné hromady a zápis
11.1. Valná hromada se koná dle potřeby, zpravidla jednou ročně a svolává ji jednatel.
Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději
do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
11.2. Termín a program valné hromady se oznámí společníkům tak, aby písemné
oznámení bylo společníkům doručeno nejméně patnáct dnů přede dnem konání
valné hromady.
11.3. Společník se může svým prohlášením vzdát práva na včasné svolání valné
hromady, popřípadě na její svolání výše uvedeným způsobem; prohlášení musí mít
zákonem předepsanou formu.
11.4. Požádat jednatele o svolání valné hromady je oprávněn kterýkoliv společník.
Nesvolá-li jednatel valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení takové
žádosti, je společník oprávněn svolat ji sám. Nemá-li společnost jednatele, je
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oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoli společník. Společník při svolání valné
hromady postupuje obdobně, jako je povinen postupovat jednatel.
11.5. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Do
zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel. Sčítání hlasů provádí
předsedající.
11.6. Jednatel je povinen zajistit zápis z jednání valné hromady a zaslat jej na náklady
společnosti bez zbytečného odkladu každému společníku. Zápis o valné hromadě
obsahuje:
11.6.1. firmu a sídlo společnosti,
11.6.2. místo a dobu konání valné hromady,
11.6.3. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
11.6.4. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
11.6.5. rozhodnutí (usnesení) valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
11.6.6. obsah protestu společníka nebo jednatele týkajícího se rozhodnutí valné
hromady, jestliže o to protestující požádá.
11.7. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání, a
listina přítomných na valné hromadě.
12.

Jednatel
12.1. Společnost má jednoho jednatele.
12.2. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně a
neomezeně.
12.3. Prvým jednatelem společnosti je: Mgr. Miloš Formáček, RČ: 560823/1233,
Tolstého 20, 101 00 Praha 10.

13.

Úprava některých povinností jednatele
13.1. Jednatel je povinen informovat společníky jak na valné hromadě, tak na jejich
žádost, o záležitostech společnosti.
13.2. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
13.3. Další podrobnosti vztahu jednatele a společnosti upraví valnou hromadou
schválená smlouva o výkonu funkce jednatele.
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13.4. Jednatel může ze své funkce odstoupit; je však povinen oznámit to valné hromadě.
Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná
hromada; jednatel je oprávněn za tím účelem valnou hromadu svolat.
14.

Dozorčí rada
14.1. Zřizuje se dozorčí rada, která má šest členů.
14.2. Prvými členy dozorčí rady jsou:
14.2.1. Bc. Zuzana Kailová, RČ 745721/2928, Hoření 2423/3, 400 11 Ústí nad
Labem,
14.2.2. MUDr. Pavel Dlouhý, RČ 610517/0225, Na Valech 227, 403 40 Ústí nad
Labem,
14.2.3. MUDr. Blanka Vraspírová, RČ 576101/1586, Českých bratří 346/16, 400
03 Ústí nad Labem,
14.2.4. Josef Macík, RČ 601227/1232, Rabasova 3190/33, 400 11 Ústí nad Labem,
14.2.5. Oldřich Bubeníček, RČ 530105/019, Čapkova 855, 418 01 Bílina,
14.2.6. PhDr. Václav Hofmann, RČ 540816/0582, Jugoslávská 1756, 434 01 Most.
14.3. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let a mohou být
zvoleni opětovně.
14.4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její schůze.
14.5. Jednání dozorčí rady se svolávají dle potřeby, pozvánkou, ve které je uvedeno
datum, hodina, místo a program jednání.
14.6. Pozvánky musí být členům dozorčí rady doručeny nejméně patnáct dnů před
zasedáním. Dozorčí rada však může být svolána i jiným způsobem, pokud s tím
všichni členové vyjádří souhlas, což v zápise o jednání dozorčí rady stvrdí svým
podpisem.
14.7. O svolání dozorčí rady může rovněž požádat každý člen dozorčí rady nebo
jednatel, s uvedením důvodu.
14.8. Dozorčí rada je schopna usnášení, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň čtyři
členové. Usnesení dozorčí rady je platné, je-li přijato nadpoloviční většinou
přítomných členů dozorčí rady.
14.9. O jednáních se sepíše zápis, podepsaný předsedou dozorčí rady a zapisovatelem.
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Rezervní fond
15.1. Zákonný rezervní fond se zřizuje ve výši 10 % (slovy: deset procent) hodnoty
základního kapitálu a vytváří se z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce
za rok, v němž společnost poprvé čistý zisk vytvoří.
15.2. Rezervní fond bude do výše uvedené v předchozím odstavci doplňován ročně
nejméně 5 % (slovy: pěti procenty) z vytvořeného zisku, je-li třeba jeho doplnění
do určené výše.
15.3. O použití rezervního fondu rozhoduje jednatel. Tento rezervní fond lze použít
pouze k úhradě ztráty společnosti.

16.

Stabilizační fond
16.1. Dohodou společníků se zřizuje stabilizační fond. Je vytvářen příplatky společníků
nad výši jejich vkladů do základního kapitálu společnosti ve výši a způsobem dále
společníky určeným.
16.2. Ústecký kraj se takto zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního
fondu ve výši 149.980.000,- Kč, z něhož částka 49.980.000,- Kč bude splacena do
30.4.2012, částka 50.000.000,- Kč bude splacena do 28.2.2013 a částka
50.000.000,- Kč bude splacena do 28.2.2014.
16.3. Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku do
stabilizačního fondu ve výši 70.000.000,- Kč, z něhož částka 50.000.000,- Kč bude
splacena do 30.4.2015 a částka 20.000.000,- Kč bude splacena do 30.4.2016.
16.4. Prostředky poskytnuté do stabilizačního fondu mohou být použity pouze
k financování ztrátové činnosti společnosti, tj. činnosti uvedené v odst. 3.1., jež se
neuskutečňuje v rámci hospodářské soutěže. O použití stabilizačního fondu
rozhoduje valná hromada.

17.

Změna společenské smlouvy
17.1. Ke změně obsahu společenské smlouvy je třeba rozhodnutí valné hromady v
zákonem stanovené formě.

18.

Zákaz konkurence
18.1. Zákaz konkurence na jednatele a členy dozorčí rady dopadá pouze v rozsahu
zákona a není dále rozšířen.
18.2. Zákaz konkurence se nevztahuje na společníky.

19.

Zvýšení a snížení základního kapitálu
19.1. Společnost může zvýšit nebo snížit základní kapitál, pokud o tom rozhodne valná
hromada a jsou pro to zákonné podmínky.
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19.2. Základní kapitál lze změnit všemi zákonem připuštěnými způsoby. Při tom se
postupuje podle příslušných ustanovení ObchZ.
20.

Zrušení společnosti
20.1. Společnost lze zrušit způsoby upravenými zákonem.

21.

Likvidace
21.1. Zrušení společnosti s likvidací se připouští; rozhodnutí přijímá valná hromada.
21.2. Likvidace se provede za podmínek stanovených zákonem.
21.3. Valná hromada rozhoduje o ustavení likvidátora.

22.

Správce vkladu
22.1. Správcem vkladu je Statutární město Ústí nad Labem.

23.

Ostatní ustanovení
23.1. Za účelem zajištění činnosti divadla se Statutární město Ústí nad Labem zavazuje
poskytnout společnosti formou pronájmu nebo výpůjčky veškeré movité i
nemovité věci dosud pro provoz divadla užívané příspěvkovou organizací
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Zároveň se Statutární město Ústí nad Labem zavazuje každoročně poskytovat
společnosti dotaci ve výši nájemného za užívání těchto věcí, a to v souladu
s pravidly veřejné podpory.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 13/28Z/2012
příloha č. l

Zásady
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / / 2012 dne 22. 02. 2012
vydané v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

___________________________________________________________________________

I.
Tuzemské pracovní cesty
1. Pravidelným pracovištěm členů Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen zastupitel) je
Ústí nad Labem. Neuvolněným zastupitelům přísluší náhrady při pracovní cestě z místa,
ze kterého se k výkonu práce dostavují (místo trvalého pobytu nebo výkonu práce). Pro
účely cestovních náhrad se posuzuje doba od nástupu uvolněného zastupitele na pracovní
cestu k výkonu práce na jednání orgánů kraje konající se v Ústí nad Labem nebo na jiném
místě, včetně doby výkonu práce, do návratu z této cesty zpět.
2. Na pracovní cesty zastupitele vysílá a cestovní příkaz k vyslání na pracovní cestu
podepisuje:
a) hejtmanka a v její nepřítomnosti náměstek a zástupce hejtmanky (dále jen zástupce
hejtmanky) vůči všem uvolněným zastupitelům
b) náměstek hejtmanky či ostatní uvolnění radní, do jejichž kompetence pracovní cesta
spadá, vůči všem neuvolněným zastupitelům.
Osoba oprávněná dle Článku I. odst. 2. písmeno a) a b) k vyslání zastupitele na pracovní
cestu určí místo nástupu na pracovní cestu, místo výkonu práce na pracovní cestě, dobu
trvání pracovní cesty, způsob dopravy, ukončení pracovní cesty, příp. další podmínky
pracovní cesty.
Zastupitelé jsou oprávněni při pracovní služební cestě použít soukromé motorové vozidlo
v případě jednání orgánů kraje a v ostatních případech, kdy není možno použít služební
vozidlo kraje případně není možno použít veřejný dopravní prostředek, pouze jako
výjimku schválenou hejtmankou nebo v její nepřítomnosti zástupcem hejtmanky před
uskutečněním pracovní cesty.
3. Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží zastupiteli stravné podle doby trvání
pracovní cesty. Stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytuje za každý kalendářní den
pracovní cesty ve výši:
a) 65,-- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
b) 100,-- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin
c) 155,-- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
1

příloha č. l

Pokud je na tuzemské pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda
nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, bude za každé uvedené jídlo stravné
kráceno o uvedenou hodnotu :
a) o 45,50 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (pokud budou poskytnuta 2 jídla,
stravné nepřísluší)
b) o 35,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (pokud
budou poskytnuta 3 jídla, stravné nepřísluší)
c) o 38,75 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Celkové částky krácení stravného převyšující celé koruny o 0,01 až 0,50 Kč se
zaokrouhlují směrem dolů, od 0,51 Kč výše se zaokrouhlují směrem nahoru.
4. Zastupitelům náleží při pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů. V případě
použití soukromého silničního vozidla je nezbytné předložení dokladů prokazujících
existenci zákonného a havarijního pojištění pro případ havárie, jinak bude poskytnuta
náhrada ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové
přepravy.
5. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu
přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Povolení tuzemské pracovní cesty pro neuvolněné zastupitele zabezpečuje odbor kancelář
hejtmana, kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad za tuzemskou pracovní cestu
a jejich úhradu z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje ekonomický odbor,
zahrnutí do výplaty odměny zastupitele, zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí.

II.
Zahraniční pracovní cesty
1. Na zahraniční pracovní cesty všechny zastupitele bez ohledu na jejich uvolnění vysílá
hejtmanka a v nepřítomnosti hejtmanky zástupce hejtmanky.
2. Zahraniční pracovní cestu zastupitele delší než 2 dny schvaluje Rada Ústeckého kraje.

3. Dle § 179 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je
zastupitelům poskytováno za každý kalendářní den stravné v cizí měně, stanovené
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce a to následovně:
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-

trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 18 hodin, je
poskytnuto stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného,

-

trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 12 hodin,
nejvýše však 18 hodin, je poskytnuto stravné ve výši dvou třetin základní sazby
zahraničního stravného,

-

trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 12 hodin,
avšak alespoň 1 hodinu, je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny základní
sazby zahraničního stravného,

-

vznikne-li zastupiteli právo na stravné za cestu na území České republiky (trvání
cesty po území ČR 5 hodin a více), je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny
základní sazby zahraničního stravného za podmínky, že doba strávená mimo
území ČR je nejméně 5 hodin,

-

trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 1 hodinu,
zahraniční stravné není poskytnuto.

4. Dle § 179 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je
hejtmance a jejímu zástupci navýšeno zahraniční stravné o 15% základní sazby.
5. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních
pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají.

6. Bylo-li během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně,
oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, je zastupiteli základní sazba
zahraničního stravného krácena za každé bezplatné jídlo o:
.

70% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši
základní sazby (pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání 5 až 12 hodin
poskytnuta 2 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší)

.

35% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v dvoutřetinové výši
základní sazby (pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání 12 až 18 hodin
poskytnuta 3 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší)

.

25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby

7. V souladu s § 180 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
je při zahraničních pracovních cestách zastupitelům poskytováno kapesné ve výši 40 %
zahraničního stravného příslušejícího podle předchozích ustanovení čl. II.
8. Povolení zahraniční pracovní cesty zabezpečuje odbor kancelář hejtmana a kontrolu
správnosti vyúčtování cestovních náhrad za zahraniční pracovní cesty a jejich úhradu z
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pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje, zajišťuje odbor ekonomický
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

(pokladna)

III.
Společná ustanovení
1. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách stanoví zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat náhrady bez zbytečného
odkladu.
3. Schválení a vyúčtování pracovní cesty je prováděno na tiskopise Cestovní příkaz pro
tuzemské pracovní cesty (příloha č. 1 těchto Zásad) a na tiskopise Cestovní příkaz pro
zahraniční pracovní cesty (příloha č. 2 těchto Zásad).
4. Vyplacení záloh na cestovní náhrady (na pracovní cestu tuzemskou nebo zahraniční)
povoluje ten, kdo pracovní cestu schvaluje současně s vysláním na pracovní cestu. Další
zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování dříve poskytnuté zálohy.
V případě zahraniční pracovní cesty bude záloha vyplacena v příslušné zahraniční měně.

5. Zúčtovatelná záloha na předpokládané cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě je
poskytována po předložení vyplněného a potvrzeného tiskopisu „Cestovní příkaz pro
zahraniční pracovní cestu“ (Příloha č. 2 těchto Zásad). Žádost o poskytnutí zálohy v cizí
měně (EUR,USD) na zahraniční pracovní cestu je nutné podat do pokladny Krajského
úřadu Ústeckého kraje nejpozději 3 pracovní dny (u ostatních měn 5 pracovních dnů) před
uskutečněním pracovní cesty tak, aby pokladna zabezpečila dostatečné množství příslušné
cizí měny.
6. Při vyplňování tiskopisu „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ (Příloha č. 2
těchto Zásad) je třeba vyznačit předpokládanou dobu pobytu mimo území České
republiky, tj. 1 den při pobytu déle než 18 hodin a počet hodin při pobytu do 18 hodin.
Podle těchto údajů bude stanovena výše zálohy na zahraniční pracovní cestu.

7. Vyúčtování zálohy na cestovní náhrady se řídí § 183 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
10/5Z/2009 dne 22.04.2009.
9. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 22. 2. 2012.
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V Ústí nad Labem, dne ……………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 5 k usnesení č. 22/28Z/2012
Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. 2. 2012
Bod. č. 23.
Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2427 – 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 Pnětluky
Sídlo:
Pnětluky č. p. 26, 440 01 Pnětluky
Zastoupený:
Ladislavem Andrtem – starostou obce Pnětluky
Kontaktní osoba: Ladislav Andrt – starosta obce Pnětluky
E-mail/telefon: pnetluky@seznam.cz/ 415 696 654
IČ:
00556394
DIČ:
Bank. spojení: 15923481/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011, kterým byla
obci Pnětluky poskytnuta dotace ve výši 352 591,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Kanalizační přípojka a ČOV Pnětluky“, takto:

Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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V Ústí nad Labem dne

Pnětluky dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ladislav Andrt
starosta obce Pnětluky
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. 2. 2012
č. 23
Příloha č. 6 k usnesení č.Bod
22/28Z/2012
Příloha č. 2

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2425

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 Zubrnice
Sídlo:
Zubrnice 38, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Tomášem Pernekrem – starostou obce Zubrnice
Kontaktní osoba: Tomáš Pernekr – starosta obce Zubrnice
E-mail/telefon: podatelna@obeczubrnice.cz/ 475 228 463
IČ:
00556874
DIČ:
Bank. spojení: 14129411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011, kterým byla
obci Zubrnice poskytnuta dotace ve výši 665 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace projektové dokumentace stavby „Zubrnice – ČOV a
kanalizace“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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V Ústí nad Labem dne

V Zubrnicích dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Tomáš Pernekr
starosta obce Zubrnice
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 1. 2012

Příloha č. 7 k usnesení č.Bod
22/28Z/2012
č. 23
Příloha č. 3

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

1130/2010 – dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jana Vaňhová, hejtmanka 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., pobočka Ústí nad Labem
Příjemce
Obec Petrovice
Sídlo:
Petrovice č. p. 529, 403 37 Petrovice
Zastoupený:
Zdeňkem Kutinou – starostou obce Petrovice
Kontaktní osoba: Zdeněk Kutina – starosta obce Petrovice
E-mail/telefon: ou-petrovice@volny.cz/ 475 226 171
IČ:
00266922
DIČ:
Bank. spojení: 3120 411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 5. 2010 č. 14/14Z/2010, kterým byla
obci Petrovice poskytnuta dotace ve výši 1 985 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Petrovice – kanalizace II. etapa“, takto:

Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2013. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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V Ústí nad Labem dne

V Petrovicích dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Zdeněk Kutina
starosta obce Petrovice
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. 2. 2012

Příloha č. 8 k usnesení č. 22/28Z/2012
Bod č. 23
Příloha č. 4

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

821/2010 – 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 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. 2. odst. 3. 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 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Jaroslav Vašek
starosta obce Želenice
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. 2. 2012

Příloha č. 9 k usnesení
23
Bod č.č.22/28Z/2012
Příloha č. 5

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

1156/2010 – 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., pobočka Ústí nad Labem
Příjemce
Obec Vrbice
Sídlo:
Hlavní č. p. 47, 411 64 Vrbice
Zastoupený:
Vlastimilem Miklem – starostou obce Vrbice
Kontaktní osoba: Vlastimil Mikl – starosta obce Vrbice
E-mail/telefon: ou.vrbice@o2active.cz/ 416 787 177, 606 254 867
IČ:
00264652
DIČ:
Bank. spojení: 5920471/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 5. 2010 č. 14/14Z/2010, kterým byla
obci Vrbice poskytnuta dotace ve výši 2 310 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace a
odkanalizování na novou ČOV Polepy“, takto:
Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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V Ústí nad Labem dne

Ve Vrbici dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Vlastimil Mikl
starosta obce Vrbice
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 22. 2. 2012

Příloha č. 10 k usneseníBod
č. 22/28Z/2012
č. 23
Příloha č. 6

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2441 – 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
Městys Brozany nad Ohří
Sídlo:
Palackého nám. č. p. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
Zastoupený:
Ing. Václavem Beštou – starostou městyse Brozany nad Ohří
Kontaktní osoba: Ing. Václav Bešta – starosta městyse Brozany nad Ohří
E-mail/telefon: mestys@brozanynadohri.cz/ 416 861 268
IČ:
00263397
DIČ:
CZ00263397
Bank. spojení: 3423471/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 6. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 5. 2010 č. 14/14Z/2010, kterým byla
městysi Brozany nad Ohří poskytnuta dotace ve výši 840 000,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Rozšíření hlavní sítě kanalizace
a páteřního vodovodu – Brozany nad Ohří“, takto:
Článek 2.
6. Za slovy „ve výši do“ se vyjímá 10% a vkládá se 10,66482%.
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V Ústí nad Labem dne

V Brozanech nad Ohří dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Václav Bešta
starosta městyse Brozany nad Ohří
příjemce
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Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 22. 2. 2012
Bod č. 23
Příloha č. 11 k usnesení č. 22/28Z/2012
Příloha č. 7

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

1349/2009 – dodatek č. 4

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
Severočeské sdružení obcí
Sídlo:
Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Řeřichou – předsedou sdružení
Kontaktní osoba: Ing. Jan Řeřicha – předseda sdružení
E-mail/telefon: reditel@seso.cz/ 475 657 500
IČ:
47324376
DIČ:
Bank. spojení: 43-49985990267/100

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 1. odst. 1., článku č. 2. odst. 3. a 6. smlouvy,
uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 24. 6. 2009 č.
24/6Z/2009, kterou byla Severočeskému sdružení obcí poskytnuta dotace, spolu s dodatky,
ve výši 3 000 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace
stavby „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová
opatření na drobných vodních tocích ústeckého kraje – II. etapa“, takto:
Článek 1.
1. Za slovy „investiční dotaci ve výši“ se vyjímá částka „3 000 000 Kč“ a vkládá se
částka „4 000 000 Kč“.
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2012. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
6. Za slovy „ve výši do“ se vyjímají 6,9% a vkládá 9,6713%.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Jan Řeřicha
předseda sdružení
příjemce

strana 2 / 2

Příloha č. 12 k usnesení č. 23/28Z/2012
bod 24 - Příloha č.1
Dotační titul 2: Investiční a neinvestiční podpora vedoucí k zachování krajiny
a tradičních staveb - hrubá míra podpory max. 100%, až do výše 10.000 EUR/rok
Číslo
1

Žadatel / IČ / sídlo

Název projektu

Mazánek Josef

Obnova zemědělské usedlosti

424 34 912

dvora Roudníky

Kapitál.
prostř. Kč

Běžné prostř.
Kč
222 700

Roudníky 4, 403 19
Chabařovice
2

Michaela Marjanková

Výměna vrat na stodole

222 300

Jan Šindelář

Oprava střechy na sýpce Libkovice

231 600

684 38 451

pod Řípem 62

751 29 205
Liobotenice 11, 412 01
3

Libkovice pod Řípem 62, 413 01
4

5

Ing. Vladimír Němec

Revitalizace hospodářských prostor

627 70 420
Horní Nezly 6, 412 01
Liběšice

zemědělské usedlosti Horní Nezly

FYTON, spol.s r.o.

Výměna oken v administrativní

432 24 270

budově FYTON spol. s r. o.

228 100

č.p.6 - Projekt 2012
228 500

Odolice, 434 01 Bečov
6

Ing. Zuzana Fröhlichová

Oprava původní vesnické stavby

219 500

MVDr. Zbyněk Zikmund

Oprava seníku v zemědělské

227 800

682 80 351
Kotelice 23, 412 02
Třebušín

usedlosti č.p. 23 v Kotelicích

Miloš Holub

Oprava fasády stodoly v zemědělské

720 32 804

usedlosti č.p.19 ve Slatině pod

706 95 652
Liběšice, Srdov 26, 411 45
Úštěk
7

8

227 800

Slatina 26, 410 02 Lovosice Hazemburkem

Dotační titul 5: Technická neinvestiční podpora v odvětví zemědělství
Hrubá míra podpory max. 100% dle čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Komise č. 1857/2006
1

Krajská agrární komora
Ústeckého kraje

Neinvestiční tech. podpora v odvětví
zem.- zajišťování informovanosti

709 14 214

tech. podpory a vzdělanosti podnika-

U Obory 2, 405 02 Děčín

telům v zem. prvovýrobě

300 000

Příloha č. 13 k usnesení č. 25/28Z/2012

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

ZÁSADY
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem 2012
odbor kultury a památkové péče

Bod

příloha č. 1

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
KNIHOVEN V ÚSTECKÉM KRAJI
Článek I
Základní ustanovení
V Ústeckém kraji je evidováno 300 knihoven. Z celkového počtu je 8 knihoven pověřených
výkonem regionálních funkcí (dále jen RF), včetně Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem, dále 34 profesionálních, 247 neprofesionálních s pracovním úvazkem do 15 hodin
týdně, které poskytují občanům veřejné knihovnické a informační služby knihoven, a 11
neprofesionálních knihoven vedených jako pobočky (stav k 31. 12. 2010).
Jejich funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2
písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
též jen ,,knihovní zákon“).
Základním cílem regionálních funkcí je:
• zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb
občanům v Ústeckém kraji
• vyrovnání rozdílu v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb obyvatelům měst a malých obcí
• odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb mezi jednotlivými regiony Ústeckého kraje
• zajištění dostatečné kvality poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb (v souladu s oborovými standardy)
• podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven
• efektivní využití veřejných finančních prostředků
„Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“ (dále ,,Zásady“)
vychází z ustanovení § 11 odst. 3 knihovního zákona a stanovují pravidla zajištění
financování regionálních funkcí na území Ústeckého kraje (dále ,,kraj“).
Článek II
Vybrané právní předpisy
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Usnesení vlády České republiky ze dne 7. 7. 2004 č. 679 - Koncepce rozvoje knihoven
v České republice na léta 2011 – 2015
2

Bod
•
•
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Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných
knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo
provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
Článek III
Vymezení pojmů

1. Regionální funkce
jsou odborné knihovnické činnosti podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž
rámci poskytuje krajská knihovna a pověřené knihovny v kraji základním knihovnám
v kraji (obsluhované knihovny) poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při
zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi
a aktualizaci knihovních fondů, nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených
z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a
jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Charakteristika regionálních
funkcí je uvedena v čl. IV.
2. Základní knihovna
je knihovna v kraji vymezená dle § 12 knihovního zákona, zřízená obcí nebo jiným
subjektem, poskytující veřejné knihovnické a informační služby, zapsaná na Ministerstvu
kultury České republiky v Databázi knihoven poskytujících veřejné knihovnické a
informační služby podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
3. Pověřená knihovna
je základní knihovna v kraji, která je na základě „Smlouvy o přenesení regionálních
funkcí krajské knihovny na pověřenou knihovnu“ uzavřené s krajskou knihovnou,
pověřena výkonem regionálních funkcí pro obsluhované knihovny, jejichž jmenovitý
seznam je nedílnou součástí uvedené smlouvy. Je příjemcem dotace na výkon
regionálních funkcí z rozpočtu kraje.
4. Krajská knihovna
je knihovna vymezená § 11 knihovního zákona, která plní a koordinuje plnění
regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. V Ústeckém kraji je krajskou
knihovnou Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj. Krajská knihovna je příjemcem dotace na výkon
regionálních funkcí z rozpočtu kraje.
5. Obsluhovaná knihovna
je základní knihovna v kraji, která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o
poskytování regionálních funkcí.
Článek IV
Charakteristika regionálních funkcí
1. Poradenská a konzultační činnost
Poskytování odborných konzultací a rad, včetně metodických návštěv, a to ze všech
oblastí knihovnické a informační činnosti a oblastí souvisejících s provozováním
knihovny. Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a pověřené knihovny.
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2. Statistika knihovnických činností
Metodická i praktická pomoc knihovnám při zpracování statistických výkazů, sběr dat ze
zpravodajských jednotek, kontrola dat a jejich zpracování. Poskytovatelem služeb je
krajská knihovna a pověřené knihovny.
3. Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
Zajištění celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním vývoji
oboru. Poskytovatelem služeb je krajská knihovna a pověřené knihovny.
4. Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich
efektivního využití. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zajištění revize a aktualizace knihovních fondů v souladu s ustanovením vyhlášky
Ministerstva.kultury České republiky č. 88/2002 Sb., k provedení knihovního zákona.
Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
6. Nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele
obsluhované knihovny
Akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu, jeho distribuce do knihoven.
Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
7. Servis automatizovaného knihovního systému
Dle možností regionů zajištění servisních služeb automatizovaných knihovních systémů v
oblastech katalogizace, revize knihovního fondu a automatizované agendy výměnných
souborů. Poskytovatelem služeb jsou pověřené knihovny.
Článek V
Pravidla pro přidělení, použití a vyúčtování poskytnuté dotace
1. Výběr knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí provádí krajská knihovna.
Kritérii jsou zejména:
dodržování národních standardů v oboru knihovnictví,
široká škála nabízených knihovnických a informačních služeb,
automatizace knihovních agend,
kvalifikace pracovníků poskytujících regionální funkce alespoň v oblastech akvizice,
zpracování a uchování všech druhů dokumentů,
e) vlastní webové stránky knihovny s informacemi pro obsluhované knihovny v okruhu
působnosti,
f) prostorové podmínky (skladové kapacity pro výměnný fond) a možnost zajištění
dopravy pro výkon regionálních funkcí.

a)
b)
c)
d)

S vybranými knihovnami krajská knihovna uzavírá smlouvu o přenesení regionálních
funkcí - viz čl. III bod 3. Tímto se základní knihovna stává knihovnou pověřenou a
společně s krajskou knihovnou, příjemcem dotace z rozpočtu kraje na výkon regionálních
funkcí.
2. Dotace na výkon regionálních funkcí je poskytnuta z rozpočtu Ústeckého kraje na základě
„Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ uzavřené mezi krajem a
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jednotlivými pověřenými knihovnami (s výjimkou krajské knihovny). Smlouva se
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.
3. O celkové výši finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí rozhoduje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na výkon regionálních funkcí a návrh na
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé pověřené knihovny, předkládá
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako příslušná
krajská knihovna, nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku.
Jedním z vodítek pro stanovení výše dotace pro jednotlivé pověřené knihovny je metoda
proporcionálního financování, která zohledňuje počet obyvatel a počet základních
knihoven v kraji následujícím způsobem:
Celkový objem finančních prostředků se po odečtu částky pro krajskou knihovnu rozdělí
v poměru 55 : 45.
Z částky, která představuje 55 % zůstatku finančních prostředků určených na zajištění
regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednoho obyvatele kraje,
přičemž se pro účely výpočtu odečte od počtu obyvatel v kraji počet obyvatel Ústí nad
Labem, kromě obyvatel integrovaných částí Ústí nad Labem (tj. těch, v nichž pracuje
pobočka městské knihovny, splňující kriteria neprofesionální knihovny). Na každou
pověřenou knihovnu připadají finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel
území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné částky na jednoho
obyvatele kraje.
Z částky, která představuje 45 % zůstatku finančních prostředků určených na zajištění
regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednu základní knihovnu
provozovanou obcí, včetně poboček, v kraji. Na každou pověřenou knihovnu připadají
finanční prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí,
včetně poboček, na území, na kterém zajišťuje regionální funkce, a stanovené průměrné
částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v kraji.
Při rozdělování finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven se též
vychází z rozsahu a obsahu regionálních funkcí, které pověřené knihovny vykonávají.
Přihlíží se k regionálním rozdílům a cílům stanovených koncepcí rozvoje veřejných
knihovnických a informačních služeb.
Prioritní oblasti poskytování finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí
knihoven stanoví krajská knihovna spolu s pověřenými knihovnami.
5.

Nedílnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
a) doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci, a to v kopii;
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), v případě příspěvkové
organizace svého zřizovatele, a to v kopii;
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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 statutární orgán žadatele (ředitel) nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, a
to v originále;
g) 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;
h) 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;
i) 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;
6. Výše dotace krajské knihovně na výkon regionálních funkcí pro daný rok se stanovuje na
základě potřeb krajské knihovny k zajištění plnění a koordinace regionálních funkcí dle
knihovního zákona. Z dotace mohou být hrazeny pouze osobní náklady a činnosti
vyjmenované ve článku IV. těchto Zásad.
7. Návrh celkové výše dotace na výkon regionálních funkcí, se předkládá Zastupitelstvu
Ústeckého kraje při schvalování rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok. Následné
rozdělení celkové částky pro jednotlivé pověřené knihovny a Severočeskou vědeckou
knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, schvaluje rada nebo zastupitelstvo
kraje podle vyhrazených kompetencí stanovených zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
8. Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí jsou
a) přísně účelové,
b) poskytovány výlučně na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním
regionálních funkcí v kraji specifikovaných v čl. IV, do výše 100 % těchto nákladů,
c) použitelné na úhradu nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byly
poskytnuty,
d) zúčtovatelné s rozpočtem kraje za příslušný kalendářní rok, nejpozději však
do 30. 1. následujícího roku.
9. Dotace bude příjemci vyplacena, v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele příjemce.
10. Příjemce dotace je povinen vést oddělené účetnictví.
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11. Příjemce dotace je povinen označit originály účetních dokladů hrazených z dotace
větou, že akce byla podpořena Ústeckým krajem.
12. Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude
dotace poskytnuta na plnění bez DPH.
Pokud příjemce, který je plátcem DPH, nebude v rámci zajištění výkonu regionálních
funkcí uplatňovat odpočet této daně, je nutné tuto skutečnost doložit čestným prohlášením
přiloženým k vyúčtování.
13. Závěrečnou zprávu o použití poskytnuté účelové neinvestiční dotace a její vyúčtování
předkládá příjemce dotace (s výjimkou krajské knihovny) Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, odboru kultury a památkové péče, oddělení přestupků a ekonomiky, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nejpozději do 30. 1. následujícího roku.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce účelové neinvestiční dotace

-

číslo smlouvy účelové neinvestiční dotace

-

popis realizace zajištění regionálních funkcí

-

kvalitativní a kvantitativní výstup

-

přínos pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení zajištění regionálních funkcí
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:

-

přehled veškerých výdajů souvisejících se zajištěním regionálních funkcí

-

prohlášení o uložení všech účetních dokladů souvisejících s výkonem regionálních
funkcí pro daný rok v dané pověřené knihovně,

-

kopie odděleného účetnictví souvisejícího s poskytnutou dotací
Článek VI
Uznatelné náklady

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. do 31. 12. příslušného
kalendářního roku v bezprostřední souvislosti s výkonem regionálních funkcí dle článku
IV.
2. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti.
Článek VII
Výroční zpráva
Výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí v kraji za příslušný kalendářní rok zpracovává
krajská knihovna. Minimální osnova výroční zprávy zahrnuje cíle regionálních funkcí a stav
jejich naplnění, hodnocení jednotlivých regionálních funkcí, jejich financování a statistický
výkaz výkonu regionálních funkcí. Výroční zprávu předá krajská knihovna do 31. 3.
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následujícího roku na Krajský úřad Ústeckého kraje a zároveň ji zveřejní na svých webových
stránkách.
Článek VIII
Doložka platnosti
1. Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji byly schváleny
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2012 ze dne XX. XX. 2012 a
nahrazují Zásady schválené usnesením č. 23/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006, ve znění jejich
změn dle usnesení ZÚK č. 21/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007, které se tímto ruší.
2. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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Příloha č. 14 k usnesení č. 25/28Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele: XX/SMLXXXX
Číslo 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 a v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Mgr. Radek Spála, pověřený vedením Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
70892156
CZ 70892156
882733379/0800 Česká spořitelna a.s., centrála v Praze

Příjemce
……………………………………….
Sídlo:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:

……………………..
………………………
………………….
………………….
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

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

k zajištění výkonu regionálních funkcí ………………………………………….
Preambule
Pro účely zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji byly usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XXZ/XXXX ze dne XX. XX. XXXX schváleny
„Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“. Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito zásadami.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. XX/XXZ/XXXX, ze dne XX. XX. XXXX účelovou neinvestiční dotaci k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji (dále jen dotace) ve výši 00,00 Kč
(slovy …korun českých)
Dotace bude příjemci vyplacena, v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele příjemce, tj. …………………………………
Bank. spojení: … …banka , pobočka …
Dotace se poskytuje za účelem užití prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí
…………………… vyplývajících ze smlouvy o přenesení těchto funkcí uzavřené dle § 11
odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zajištění regionálních funkcí“), za podmínky, že příjemce prostředky poskytnuté touto dotací
použije na úhradu nákladů vzniklých do konce roku, ve kterém byla poskytnuta.
Finanční prostředky poskytnuté k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven jsou
slučitelné s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je poskytnuta za účelem zajištění regionálních funkcí knihovny ve výši 100%
uznatelných nákladů.
2. Dotace je poskytnuta jednorázově.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. lI. bod 1.) a lze ji použít jen na úhradu nákladů přímo
souvisejících se zajištěním regionálních funkcí knihovny.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít účelovou finanční dotaci za účelem zajištění regionálních funkcí knihovny, a to
na úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude
dotace poskytnuta na plnění bez DPH.
d) Vést řádné a oddělené účetnictví projektu
e) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků určených pouze k úhradě
nákladů přímo souvisejících se zajištěním regionálních funkcí, které jsou na ni
přeneseny smlouvou uzavřenou dle §11 odst. 3 zák. č. 257/2001 Sb., a to v rozsahu
stanoveném touto smlouvou.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté účelové
neinvestiční dotace a to do 30. 1. 2013. Ze závažných důvodů může být termín
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vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
g) Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování
čerpání účelové neinvestiční dotace. Vyúčtování předloží příjemce Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče, oddělení přestupků a ekonomiky,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce účelové neinvestiční dotace
číslo smlouvy účelové neinvestiční dotace
popis realizace zajištění regionálních funkcí
kvalitativní a kvantitativní výstup
přínos pro cílové skupiny
celkové zhodnocení zajištění regionálních funkcí
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:

-

přehled veškerých výdajů souvisejících se zajištěním regionálních funkcí
prohlášení o uložení všech účetních dokladů souvisejících s výkonem
regionálních funkcí pro daný rok v dané pověřené knihovně,
kopie odděleného účetnictví souvisejícím s poskytnutou dotací

h) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících se
zajištěním regionálních funkcí, že činnost byla podpořena Ústeckým krajem.
i)

Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence u konečného
uživatele dotace.

j)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace výkonu regionálních funkcí knihoven.

k) Pokud nebudou poskytnuté finanční prostředky vyčerpány v plné výši nebo budou
použity v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty (uznatelné náklady), je
příjemce povinen vrátit poskytovateli nevyčerpané prostředky nebo prostředky
použité v rozporu s účelem neprodleně, jinak ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
l)

Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem nebo orgánem kontroly
krajského úřadu.

m) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, 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
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pokuty ve výši 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 bude stanovena poskytovatelem.
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. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), identifikačního
čísla, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do
veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. 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.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
6. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XXZ/XXXX ze dne XX. XX. XXXX.
V Ústí nad Labem dne

V ……………. dne

Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

příjemce
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Příloha č. 15 k usnesení č. 30/28Z/2012

Krajský úřad
Číslo věřitele:
Číslo dlužníka:

……/2012

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená podle ust. § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Janou Vaňhovou, hejtmankou kraje
: 70892156
: CZ70892156
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
882733379/0800
zástupce pro věcná jednání: Ing. Klára Laňková, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a
volného času odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje
(dále jen ,,věřitel“)
a
název dlužníka
zastoupená:
sídlo:
IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kontakt (tel., e-mail):
(dále jen ,,dlužník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o půjčce
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I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi půjčku ve výši ……
Kč, kterou dlužník přijímá za dále uvedených podmínek.
2. Půjčka se sjednává jako bezúročná.
II.
Účelovost půjčky
Půjčka dle článku I. této smlouvy je poskytnuta za účelem zabezpečení ………………..,
z toho částka ….. je určena na ostatní neinvestiční výdaje a částka ….. je určena na ostatní
osobní náklady.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Věřitel se zavazuje poskytnout půjčku uvedenou v čl. I této smlouvy nejpozději do 10 dnů
od podpisu této smlouvy převodem na účet dlužníka uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Dlužník zodpovídá za hospodárné a efektivní využití poskytnutých finančních prostředků
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s:
a. vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 55/2005 Sb., o
podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
pro žáky, ve znění pozdějších předpisů,
b. vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 107/2005 Sb., o
školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
c. vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
d. platnými metodickými pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
k organizaci soutěží a přehlídek žáků škol a školských zařízení vyhlášených a
financovaných tímto ministerstvem,
e. platnými pravidly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o hospodaření
s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich
vyúčtování,
f. organizačními řády a propozicemi jednotlivých soutěží,
g. zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
h. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
i. zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
j. dalšími právními předpisy souvisejícími se zajištěním soutěží,
k. podmínkami zajištění realizace soutěží dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Dlužník umožní věřiteli pravidelnou kontrolu, zda jsou finanční prostředky z poskytnuté
půjčky využívány hospodárně a efektivně v souladu s účelem a za podmínek, za kterých
byly poskytnuty. K tomu předloží příslušné podklady a poskytne veškeré informace.
4. Dlužník se zavazuje vrátit veškeré finanční prostředky z poskytnuté půjčky do 10 dnů po
obdržení finančních prostředků na financování soutěží a přehlídek od Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy (státní dotace), nejpozději však do 31.10.2012, a to
převodem na účet věřitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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5. Ocitne-li se dlužník v prodlení s vrácením půjčky, je povinen uhradit věřiteli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z nevrácených finančních prostředků za každý, byť i započatý den
prodlení.
6. V případě použití finančních prostředků z půjčky v rozporu s účelem, pro který byly
poskytnuty, a dalšími podmínkami dle této smlouvy, je věřitel oprávněn od této smlouvy
odstoupit. V takovém případě je dlužník povinen věřiteli vrátit vše, co podle této smlouvy
obdržel, a to nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy
dlužníkovi. Za každé porušení účelovosti poskytnutí půjčky a povinností dle Čl. III. odst.
2,3 této smlouvy je povinen dlužník uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč
(slovy jeden tisíc korun českých).

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a
tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží dlužník
a jedno vyhotovení obdrží věřitel.
5. Věřitel tímto potvrzuje, že o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č……. ze dne……
6. Dlužník tímto potvrzuje, že k uzavření smlouvy byl dán předchozí písemný souhlas
zřizovatele.
7. Věřitel i dlužník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne ……………

V …………………... dne

………………..
(dlužník)

Ústecký kraj
(věřitel)
………………………………..
Jana Vaňhová
hejtmanka

…………………………….
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Příloha č. 1
Podmínky zajištění realizace okresních a nižších
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
–

–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

kol

soutěží

vyhlášených

připravit rozpočet nákladů na soutěže na kalendářní rok 2012, rozpracovat podle
položek (nájem, materiál, ceny soutěžícím, jízdné stravné, služby, ostatní osobní
náklady atd.),
po dohodě s předmětovými komisemi jednotlivých soutěží nalézt organizátory (školy,
školská zařízení) nebo vlastními silami soutěž zorganizovat, zpracovat podrobné
pokyny a propozice soutěží,
určit termíny konání jednotlivých okresních kol – nutné koordinovat za celý okres, aby
se termíny nepřekrývaly,
informovat všechny základní a střední školy o termínech, rozeslat propozice
s upřesňujícími informacemi, zadání soutěžních úkolů, přípravné texty a jiné
materiály,
přijímat a zpracovávat výsledkové listiny školních kol, koordinovat počty postupujících
do kol okresních, informovat účastníky soutěží písemnými pozvánkami,
zajistit ceny pro vítěze, občerstvení pro účastníky, potřebný materiál, kopírovat
zadání úloh,
zpracovat dohody o provedení práce pro porotu,
v den konání soutěže proplatit jízdné soutěžícím, kteří si je nárokují a vše
zdokumentovat na předepsaném formuláři, připravit a zajistit podpisy prezenčních
listin soutěžícím i poroty, protokolu o předání věcných odměn,
kontrolovat, zda všechny soutěže probíhají regulérně podle organizačních řádů
s dodržením bezpečnosti,
po soutěži vyhotovit výsledkovou listinu, krátké zhodnocení akce a dva souhrnné
formuláře k ekonomické stránce soutěže a vše zaslat krajskému úřadu,
účetnictví k soutěžím musí být vedeno odděleně od ostatní účetní evidence, všechny
doklady musí být řádně označeny a formuláře (celkem 8 různých ke každé soutěži)
pět let archivovány,
zpracovat statistiku soutěží – sledovat počty účastníku ve školních i okresních kolech,
přijímat a zpracovávat připomínky pedagogů.
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Příloha č. 16 k usnesení č. 35/28Z/2012

Ústecký kraj
a
Liberecký kraj

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2012
ÚK: číslo smlouvy: xxx/2012
LK: číslo smlouvy: OLP/262/2012

SMLOUVA
O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 odst. 3 písm. (a) a násl.
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské
zřízení“) a § 160, § 163 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
mezi
1.

Ústeckým krajem
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
70892156
CZ70892156
882733379/0800
Hejtmankou Janou Vaňhovou

na straně jedné (dále jen „Ústecký kraj“)
a
2.

Libereckým krajem
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
70891508
CZ70891508
19-7964200287/0100
Hejtmanem Mgr. Stanislavem Eichlerem

na straně druhé (dále jen „Liberecký kraj“, společně s Ústeckým krajem dále jen „smluvní
strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) Ústecký kraj stanovil rozhodnutím svého zastupitelstva usnesením č. 49/27Z/2011 ze dne
21. 12. 2011 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) krajského zřízení rozsah základní
dopravní obslužnosti pro území Ústeckého kraje, který zahrnuje i ty části linek a spojů
vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území Ústeckého kraje;
B) podstatné části tras linek a spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy jsou vedeny na území
Libereckého kraje, kde jsou na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 121/04/ZK
ze dne 18.5.2004 zařazeny do rozsahu základní dopravní obslužnosti; a
C) z důvodu oboustranného zájmu Ústeckého kraje i Libereckého kraje na dopravní integraci
předmětných linek a spojů, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy
vyplývající z rozhodnutí zastupitelstev Ústeckého kraje a Libereckého kraje citovaných v bodě
(A) a (B) výše, a s ohledem na úkoly smluvních stran dle § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zajišťování
dopravní obslužnosti“), dle kterého kraje odpovídají za zajištění vzájemného propojení
jednotlivých linek a spojů, je účelné, aby doprava na předmětných linkách a spojích byla
zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu s příslušnými právními předpisy vybere
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Liberecký kraj za finančního přispění Ústeckého kraje, a to pro období od 1. ledna 2012 do 31.
prosince 2012.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
Článek I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami
při zajišťování základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách a spojích včetně
nepravidelných posilových spojů ke spojům dotovaným, u kterých aktuální kapacita
přepravních míst nepokrývá poptávku po přepravní službě, vypočtených v příloze č. 1 v
rozsahu, ve kterém se nacházejí na území Ústeckého kraje, a to v souladu s usnesením
zastupitelstva Ústeckého kraje o rozsahu základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje č.
49/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.
Článek II.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.

Liberecký kraj se zavazuje zajistit základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu
částí linek a spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území
Ústeckého kraje, tedy zejména uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě s dopravcem vybraným Libereckým krajem (dále jen „dopravce“), a dále
kontrolovat a případně vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby
dopravcem.

2.

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená Libereckým krajem,
jakož i výběr dopravce, který bude základní dopravní obslužnost dle předchozího odstavce
zajišťovat, musí být v souladu s platnými právními předpisy.

3.

Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek dle čl. III. této smlouvy finančně podílet
na úhradě prokazatelné ztráty, která vznikne provozováním veřejné linkové dopravy
v závazku veřejné služby na území Ústeckého kraje podle této smlouvy.

4.

Ve vztahu k části linek a spojů vypočtených v příloze č. 1, které jsou vedeny na území
Ústeckého kraje, uzavřel Liberecký kraj s dopravcem smlouvu o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. Ústecký kraj
poskytne Libereckému kraji finanční příspěvky za podmínek dle čl. III. této smlouvy
pro stejné období.

5.

Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Ústeckému kraji. Výlučnou
odpovědnost ze smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené mezi
Libereckým krajem a dopravcem nese Liberecký kraj, který výlučně odpovídá za úhrady
prokazatelné ztráty dopravce v souladu se zmíněnou smlouvou o závazku veřejné služby.

Článek III.
PODMÍNKY PRO ÚHRADU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

1.

Ústecký kraj se zavazuje, že Libereckému kraji uhradí bezhotovostně peněžní částku
odpovídající té části prokazatelné ztráty hrazené Libereckým krajem dopravci, která bude
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odpovídat prokazatelné ztrátě dopravce vzniklé z provozu linek a spojů vypočtených v příloze
č. 1 této smlouvy na území Ústeckého kraje.
2.

Přesné částky, které bude Ústecký kraj povinen uhradit, se stanoví po výpočtu prokazatelné
ztráty podle Nařízení Vlády ČR č. 493/2004 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové
dopravě.
Toto nařízení bylo s účinností od 1. 7. 2010 nahrazeno zákonem č. 194/2010 o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Podle rozhodnutí Ministerstva
dopravy se však pro smlouvy uzavřené před účinností tohoto zákona použije výše uvedené
nařízení.
Podíl prokazatelné ztráty se vypočte pro I. čtvrtletí 2012, pro II. čtvrtletí 2012, pro III.
čtvrtletí 2012 a nakonec pro IV. čtvrtletí 2012.

3.

Liberecký kraj předloží Ústeckému kraji spolu s požadavkem na výši úhrady výpočet
prokazatelné ztráty za I. čtvrtletí 2012 v průběhu května 2012, za II. čtvrtletí 2012 v průběhu
července 2012, za III. čtvrtletí 2012 v průběhu října 2012 a za IV. čtvrtletí 2012 v průběhu
ledna 2013, vztažené k prokazatelné ztrátě dopravce vzniklé z provozu linek a spojů
vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy na území Ústeckého kraje.

4.

První výpočet prokazatelné ztráty se provede pro I. čtvrtletí 2012 a Ústecký kraj je povinen
uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto období
nejpozději do 31.5.2012, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

5.

Druhý výpočet prokazatelné ztráty se provede pro II. čtvrtletí 2012 a Ústecký kraj je povinen
uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto období
nejpozději do 31.7.2012, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

6.

Třetí výpočet prokazatelné ztráty se provede pro III. čtvrtletí 2012 a Ústecký kraj je povinen
uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto období
nejpozději do 31.10.2012, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

7.

Poslední výpočet prokazatelné ztráty se provede pro IV. čtvrtletí 2012 a Ústecký kraj je
povinen uhradit příslušnou částku stanovenou podle výpočtu prokazatelné ztráty pro toto
období nejpozději do 28.2.2013, avšak ne dříve než 14 dnů po doručení příslušného výpočtu
prokazatelné ztráty Ústeckému kraji a úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.

8.

Součet částek, jež bude Ústecký kraj povinen na základě této smlouvy uhradit, nepřesáhne
2 mil. Kč. Liberecký kraj není oprávněn požadovat vyšší finanční příspěvky Ústeckého kraje.

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany se s ohledem na znění § 24 odst. 5 písm. e) krajského zřízení dohodly, že
v případě podstatného porušení této smlouvy mohou od ní smluvní strany odstoupit, a to
s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
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2.

Tato smlouva rovněž může být předčasně ukončena dohodou smluvních stran.

3.

V případě předčasného ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Liberecký kraj
oprávněn žádat finanční příspěvek Ústeckého kraje vypočtený v souladu s touto smlouvou až
do dne jejího ukončení (nebo do dne 31. prosince 2012, podle toho, který den nastane dříve),
a Ústecký kraj jej uhradí do 14 dnů po doručení příslušného výpočtu prokazatelné ztráty
Ústeckému kraji.

4.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne zaplacení poslední úhrady Ústeckým krajem
v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy.

5.

Ústecký kraj neodpovídá za případné nároky dopravce vzniklé při vypořádání vztahů mezi
Libereckým krajem a dopravcem.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy její návrh opatřený podpisem za osobu,
jíž byl určen, dojde navrhovateli smlouvy. Předpokladem platného uzavření smlouvy je
ve smyslu § 24 odst. 4 krajského zřízení její schválení zastupitelstvy obou krajů. Tato smlouva
se použije i pro dosud neupravené vztahy mezi smluvními stranami vzniklé od 1. ledna 2012
do uzavření smlouvy.

7.

Změny a doplňky této smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy.

8.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva
stejnopisy obdrží Ústecký kraj a dva stejnopisy Liberecký kraj.

9.

Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se použije ustanovení § 170 správního řádu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Přehled finančně podporovaných linek.
11. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../...Z/2012 ze dne
22. 2. 2012 a usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. …. /12/ZK ze dne 21.2.2012.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Ústí nad Labem dne ..........................

V Liberci dne ……….………….

Jana Vaňhová
Hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Stanislav Eichler
Hejtman Libereckého kraje
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PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLED FINANČNĚ PODPOROVANÝCH LINEK
(PLATNOST OD 01. 01. 2012 DO 31. 12. 2012)

P.
č.
1
2
3

4

5

6
7
Σ
Pozn.:

Linka č.
500 284
(500 330)*

500 290
(500 100)*

500 454
(500 140)*

500 461
(500 201)*

500 462
(500 080)*

500 482
(500 260)*

540 440
(540 510)*

7 linek

Platnost
licence do
13.12.2014
13.12.2014
13.12.2014

13.12.2014

13.12.2014

13.12.2014
13.12.2014
-

Dotovány spoje

Název linky

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Dubá - Štětí
10
(celkem 9)
Česká Lípa – Žandov 41, 46 (celkem 2)
Kravaře - Starý Šachov
1, 2, 3, 4, 5, 8
Česká Lípa - Nový Bor (celkem 6) Rumburk
1, 2, 3, 6, 7, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, Nový Bor - Kamenický
37, 38, 40, 42, 101, Šenov - Česká Kamenice
102, 103, 104, 106,
107, 108, 109, 111,
112, 115
(celkem 42)
1, 2, 4, 5, 6, 9, 14,
19, 23, 30, 32, 49,
Česká Lípa - Kamenický
101, 102, 103, 104,
Šenov - Česká Kamenice
106, 107, 110, 111
(celkem 20)
1, 2, 18, 31
Nový Bor – Polevsko (celkem 4) Kytlice
3, 4, 5, 8, 10, 16,
Liberec – Nový Bor –
17, 101, 104
Děčín **
(celkem 9)
92 spojů

-

Ujeté km
rok 2012
31 668
776
15 348

18 217

7 665

1 220
5 452
80 346

*… Původní číslo linky změněné s odloženou platností od 11.12.2012 novou licencí platnou od
29.5.2012
**… Pouze úsek: hranice ÚK/LK – Česká Kamenice,,Děčínská
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Příloha č. 1 k bodu č. 17
Příloha č. 17 k usnesení č. 52/28Z/2012

Příloha č. 2 k bodu č. 18
Příloha č. 18 k usnesení č. 53/28Z/2012

Příloha č. 3 k bodu č. 19
Příloha č. 19 k usnesení č. 54/28Z/2012

Příloha č. 4 k bodu č. 21
Příloha č. 20 k usnesení č. 56/28Z/2012

