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.

Rada Ústeckého kraje

Usnesení
z 101. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,
konané dne 4. 4. 2012 od 10:15 hodin do 13:00 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/101R/2012
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 101. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1.
Mgr. Arno Fišera
2.
Ing. René Budjač

Usnesení č. 2/101R/2012
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 101. schůze Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 – 2012.

Usnesení č. 3/101R/2012
Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/99R/2012 a č. 52/99R/2012 ze dne 21. 3.
2012.
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. tiskovou opravu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012 v
bodě B) 2. takto:
B) u k l á d á
2. Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, dle části A) tohoto usnesení, předložit
vyúčtování poskytnutého příspěvku na provoz.
Termín: 31. 10. 2012
2. tiskovou opravu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 52/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012 v
bodě B) 2. takto:
B) u k l á d á
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2.

Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, dle části A) tohoto usnesení, předložit
vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku na velkou údržbu.
Termín: 15. 12. 2012

Usnesení č. 4/101R/2012
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 77/92R/2011 C Veřejná zakázka "Turistika bez hranic"
2. Usnesení č. 50/96R/2012 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy“ - PD,
IČ formou užšího řízení
3. Usnesení č. 32/97R/2012 D-01 Projednání žádostí o dotaci podaných pro rok 2012 z
Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
rok 2008-2013,
4. Usnesení č. 52/97R/2012 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
"Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání" – schválení příspěvku
5. Usnesení č. 53/97R/2012 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
"Příspěvek na dojíždění" – schválení příspěvku
6. Usnesení č. 4/98R/2012 B-01 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
7. Usnesení č. 4/98R/2012 B-02 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
8. Usnesení č. 13/98R/2012 C Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví a sociální za 4. čtvrtletí 2011
9. Usnesení č. 29/98R/2012 B SPZ Triangle - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o koupi pozemků se
společností Hitachi Automotive systems Czech s.r.o.
10. Usnesení č. 30/98R/2012 B SPZ Triangle - Smlouva o vzájemné spolupráci se společností
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
11. Usnesení č. 39/98R/2012 B Platové výměry ředitelů škol zřizovaných Ústeckým krajem
12. Usnesení č. 41/98R/2012 B Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková
organizace – personální záležitosti
13. Usnesení č. 43/98R/2012 C Školská rada
14. Usnesení č. 46/98R/2012 B Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku
15. Usnesení č. 55/98R/2012 B Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
16. Usnesení č. 58/98R/2012 C Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1 . Usnesení č. 20/95R/2012 B Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA
záměru „D8 Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528“ oznamovatele
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Umístění: kraj: Ústecký,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, Božtěšice, Habrovice, Strážky a
Habrovic na 09.05.2012
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Usnesení č. 5/101R/2012
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Mondi Štětí, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a společností
Mondi Štětí a.s. , Litoměřická 272, 411 08 Štětí, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 6/101R/2012
Udělování cen Ústeckého kraje ve formě „Záslužné medaile Ústeckého kraje“ a „Medaile
hejtmana Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění
pozdějších předpisů Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Zásady pro udělování cen
Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
1 . Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 18. 4. 2012
2. Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, dopracovat návrh finančního
ohodnocení.
Termín: 9.5.2012

Usnesení č. 7/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zhotovení
PR spotů a jejich vložení na portál U-TV“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zhotovení PR spotů
a jejich vložení na portál U-TV“ a uzavření smlouvy s uchazečem Dorland, spol. s r. o.,
IČO: 41694155, a to za podmínek:
 celková nabídková cena: 800 000,00 Kč bez DPH,
 celková nabídková cena: 960 000,00 Kč včetně DPH 20 %,
B) u k l á d á
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele
této veřejné zakázky malého rozsahu, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 13. 4. 2012
2. Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucí odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré další
úkony zadavatele u veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 13. 4. 2012
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Usnesení č. 8/101R/2012
Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na publikaci, která bude vydána u příležitosti
100. výročí narození gen. Ing. Františka Fajtla.

Usnesení č. 9/101R/2012
Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje v tiskových materiálech souvisejících s koncerty
48. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena.

Usnesení č. 10/101R/2012
Informace o probíhajících civilních / restitučních sporech
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1 . předloženou informaci o probíhajících civilních a restitučních soudních sporech, ve kterých
je pasivně legitimován Ústecký kraj,
2. předloženou informaci o rizikových nárocích řešených legislativně-právním odborem.

Usnesení č. 11/101R/2012
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
VARIANTA A
1. schválit dle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy
předloženého materiálu.
2. pověřit Janu Vaňhovou, hejtmanku Ústeckého kraje, jednáním o návrhu zákona
schváleném v bodu A) 1. tohoto usnesení v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
3. ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, předložit návrh zákona schváleného
v bodu A) 1. tohoto usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Termín: 30. 4. 2012
VARIANTA B
1. schválit dle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999
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Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy
předloženého materiálu.
2. pověřit Janu Vaňhovou, hejtmanku Ústeckého kraje, jednáním o návrhu zákona
schváleném v bodu A) 1. tohoto usnesení v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
3. ukládá Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, předložit návrh zákona schváleného
v bodu A) 1. tohoto usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Termín: 30. 4. 2012
B) u k l á d á
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje doporučení dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 12/101R/2012
Vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o stavu přípravy věcného záměru zadání veřejné zakázky „Vymáhání
pohledávek Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací“ dle usnesení rady kraje č.
13/86R/2011 bod B).

B) mění
termín plnění úkolu uloženého usnesením rady kraje č. 13/86R/2011 bod B) na 30. 6. 2012.
Usnesení č. 13/101R/2012
Poskytnutí věcných darů pro děti ze základních škol, středních škol a dětských domovů za
realizaci výstavy na Oslavách adventu 2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59, odst. 2, písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
o poskytnutí věcného daru pro děti základních škol, středních škol a dětských domovů dle
přílohy tohoto materiálu.
Usnesení č. 14/101R/2012
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2012
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
A)

rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 67 356 tis. Kč na celkový
objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 389 693 tis. Kč:

1) snížení o částku 458 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele Radou
Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – snížení o částku 458 tis. Kč - oblast kultury
běžné výdaje
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odbor ekonomický – snížení o částku 458 tis. Kč – centrální rezerva
2) zvýšení o částku 3 367 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 3 367 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 3 367 tis. Kč – plyn
3) zvýšení o částku 146 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele Radou
Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 146 tis. Kč – oblast majetková
běžné výdaje
odbor majetkový – zvýšení o částku 146 tis. Kč – Krajská majetková, příspěvková
organizace – příspěvek na provoz
4) zvýšení o částku 131 tis. Kč
příjmy
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi – UZ 400 –
zvýšení o částku 131 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 400 – zvýšení o částku 131 tis. Kč –
Ambulantní pohotovostní péče, Teplice rezerva

5) zvýšení o částku 9 840 tis. Kč
příjmy
příjmy z finančního vypořádání minulých let – zvýšení o částku 9 840 tis. Kč –
vratka
nevyčerpané
dotace
od
Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 9 840 tis. Kč – centrální rezerva

6) zvýšení o částku 2 578 tis. Kč
příjmy
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 2 578 tis. Kč:
 UZ 38 – ve výši 863 tis. Kč
 UZ 39 – ve výši 1 715 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 2 578 tis. Kč – vratky v rámci
motivačních programů pro střední školství
v Ústeckém kraji:
 UZ 38 – „Stipendium“ – ve výši 863 tis. Kč
 UZ 39 – „Dojíždění“ – ve výši 1 715 tis. Kč
7) zvýšení o částku 13 880 tis. Kč
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příjmy
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 13 880 tis. Kč – vypořádání
investiční dotace od příspěvkové organizace,
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
kapitálové výdaje
oblast zdravotnictví – zvýšení o částku 13 880 tis. Kč – výstavba dispečinku v Ústí nad
Labem pro Zdravotnickou
záchrannou služba Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizaci
8) zvýšení o částku 417 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 417 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 71 tis. Kč – opravy a údržba
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 346 tis. Kč – pojistné plnění
pro příspěvkové organizace:
 Gymnázium Rumburk – ve výši 34 tis. Kč
 Dům dětí a mládeže, Žatec – ve výši 55 tis. Kč
 Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné
učiliště, Chomutov – ve výši 57 tis. Kč
 Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín – ve výši 7 tis. Kč
 Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov – ve výši 27 tis. Kč
 Základní škola praktická, Studentská, Ústí nad Labem – ve výši 166 tis. Kč

9) zvýšení o částku 249 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 06 001 – zvýšení o částku 249 tis. Kč – dotace
Ministerstva zahraničních věcí
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – UZ 06 001 – zvýšení o
částku 249 tis. Kč – „Program
zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky“
10) zvýšení o částku 13 961 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 13 961 tis. Kč – dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy:
 UZ 33 019 – zvýšení o částku 4 087 tis. Kč
 UZ 33 031 – zvýšení o částku 2 385 tis. Kč
 UZ 33 038 – zvýšení o částku 1 522 tis. Kč
 UZ 33 123 – zvýšení o částku 3 634 tis. Kč
 UZ 33 166 – zvýšení o částku 2 333 tis. Kč
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běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 13 961 tis. Kč – účelová
dotace v rámci rozvojových programů pro
příspěvkové organizace:
 UZ 33 019 – zvýšení o částku 4 087 tis. Kč – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – realizace projektu „Budoucnost pro
Samuela“ pro Dětský domov a Školní jídelnu v Chomutově
 UZ 33 031 – zvýšení o částku 2 385 tis. Kč - Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost – realizace projektu „EU peníze
středním školám“:
 krajské školy:
• Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří – 773
tis. Kč
• Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad
Labem – 784 tis. Kč
• Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice – 828
tis. Kč
 UZ 33 038 – zvýšení o částku 1 522 tis. Kč - „Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol
2011“ dle přílohy předloženého materiálu
• krajské školy – zvýšení o 1 375 tis. Kč
• obecní školy – zvýšení o 123 tis. Kč
• soukromé školy – zvýšení o 17 tis. Kč
• církevní školy – zvýšení o 7 tis. Kč
 UZ 33 123 – zvýšení o částku 3 634 tis. Kč - Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – realizace projektu „EU peníze školám“
dle přílohy předloženého materiálu
• krajské školy – zvýšení o 3 634 tis. Kč
 UZ 33 166 – zvýšení o částku 2 333 tis. Kč - „Podpora soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012 dle přílohy
předloženého materiálu
• krajské školy – zvýšení o 1 168 tis. Kč
• obecní školy – zvýšení o 1 051 tis. Kč
• rezerva – zvýšení o 114 tis. Kč
11) zvýšení o částku 131 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 335 – zvýšení o částku 131 tis. Kč – neinvestiční
účelový transfer Ministerstva financí
běžné výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – UZ 98 335 – zvýšení o částku 131 tis. Kč –
úhrada doložených nákladů zdravotnických
zařízení v souvislosti se zabráněním vzniku,
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou dle
přílohy předloženého materiálu
12) zvýšení o částku 23 114 tis. Kč
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příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 012 – zvýšení o částku 23 114 tis. Kč – transfer
z Ministerstva školství,
mládeže a
tělovýchovy
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 33 012 – zvýšení o částku 23 114 tis.
Kč – „Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2.“ –
rezerva

B)

rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování celkového objemu příjmů
a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 389 693 tis. Kč
1)

přesun ve výši 926 tis. Kč za podmínky schválení účelově určeného příspěvku
Radou Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 926 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 926 tis. Kč – účelově určený
příspěvek na rok 2012 pro Střední školu
technickou v Mostě, příspěvkovou organizaci

2)

přesun ve výši 600 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele Radou
Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor investiční – snížení o částku 600 tis. Kč – Oblastní muzeum v Mostě,
příspěvková organizace –
výměna oken
kapitálové výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 600 tis. Kč – účelová investiční
dotace pro Zámek Nový Hrad, příspěvkovou
organizaci

3)

přesun ve výši 49 100 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 49 100 tis. Kč – centrální rezerva
běžné výdaje
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 49 100 tis. Kč:
 plyn – ve výši 16 880 tis. Kč
 elektrická energie – ve výši 30 000 tis. Kč
 poradenské služby, studie, analýzy – ve výši 2 220 tis. Kč

4)

přesun ve výši 143 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 143 tis. Kč – centrální rezerva
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 143 tis. Kč:

9

 energie – ve výši 27 tis. Kč
 služby telekomunikací, internet – ve výši 2 tis. Kč
 ostatní služby – Hry V. zimní olympiády
v Moravskoslezském kraji – ve výši 114 tis. Kč
5)

dětí

a

mládeže

ČR

přesun ve výši 1 440 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 1 440 tis. Kč – centrální rezerva
běžné výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví – zvýšení o částku 1 440 tis. Kč – centralizace
nákupů

6)

přesun ve výši 28 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje – snížení o částku 28 000 tis. Kč – obnova zahrad a parků
v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje

běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 28 000 tis. Kč – centrální rezerva
Usnesení č. 15/101R/2012
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. vzít na vědomí zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2011
ve výši 1 189 897 tis. Kč,
2. schválit:
rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011
ve výši 144 056 tis. Kč následovně:
v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek příspěvkovým
1 organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)

144 056

2 odbor dopravy a silničního hospodářství
z toho: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
3
(příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
4
(investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)

69 056

75 000

39 056
30 000

B) provádí
rozpočtové opatření - navýšení celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje o částku
144 056 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 13 533 749 tis. Kč
za podmínky schválení bodu A) 2 tohoto usnesení, následovně:
financování
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zůstatek finančních prostředků z roku 2011 - zvýšení o částku 144 056 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor dopravy a silničního hospodářství
závazný ukazatel příspěvek na provoz
příspěvkovou organizaci – doplnění
39 056 tis. Kč.

- zvýšení o částku 75 000 tis. Kč
- zvýšení o částku 39 056 tis. Kč
pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje,
plánu oprav silnic II. a III. tříd ve výši
Termín vyúčtování: 31. 12. 2012

kapitálové výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o částku 30 000 tis. Kč
závazný ukazatel investiční účelová dotace pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci – nákup nákladních vozidel ve výši 30 000 tis. Kč.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2012
C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, zástupci a náměstkovi hejtmanky předložit do Zastupitelstva Ústeckého
kraje část A) tohoto usnesení.
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 16/101R/2012
Přehled pohledávek Ústeckého kraje vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje k 31. 12. 2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek kraje po splatnosti vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje k 31. 12.
2011 dle přílohy předloženého materiálu.
Usnesení č. 17/101R/2012
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní,a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
IČ: 25488627 takto:
schvaluje smlouvy o výkonu funkce s:
a) Ing. René Budjačem, bydliště: 1. Máje 1534, 432 01 Kadaň, místopředsedou
představenstva, dle přílohy č. 1 k tomuto rozhodnutí,
b) Ing. Janem Řehákem, bydliště: Karla Čapka 3028/3, 430 03 Chomutov, členem
představenstva, dle přílohy č. 2 k tomuto rozhodnutí,
B) ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, zabezpečit v souladu s § 190 zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovení písemné verze rozhodnutí
dle bodu A) tohoto usnesení a jeho doručení představenstvu a dozorčí radě společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
Termín: 15. 4. 2012
Usnesení č. 18/101R/2012
Návrh způsobu převodu činností zajišťovaných NNP Most, NNP Ryjice
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení č. 18/98R/2012 v části A) odst.1 Rady Ústeckého kraje ze dne 29.2.2012

B) mění
usnesení č. 18/98R/2012 v části B) následovně:
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstku a zástupci hejtmanky, připravit ve spolupráci se společností
Krajská zdravotní, a.s. a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p.o., návrh
způsobu převodu činností spojených s poskytováním zdravotní péče „Doprava nemocných,
raněných a rodiček“ zajišťovaných Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p.o.
Termín: 31. 5. 2012

C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, připravit návrh konkrétních
úspor rozpočtu Ústeckého kraje při poskytování zdravotních služeb příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje v oblasti lůžkové zdravotní péče.
Termín: 31. 12. 2012

Usnesení č. 19/101R/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí
přednesenou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s
Usnesení č. 20/101R/2012
Změna čerpání investičního fondu příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Litoměřice, příspěvková organizace, v celkové výši
3 513 tis. Kč na zakoupení 3 ks praček, myčky podložních mís, 3 ks sušiček prádla,
2 ks elektrických sklopných pánví, změkčovače vody k myčce, 2 ks elektrických kotlů,
2 ks elektrických varných kotlů, klimatizace do kuchyně, elektrické pece, osobního
automobilu a automobilu pro 9 osob,
2. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace, v celkové výši
200 tis. Kč na pořízení multifunkční sklopné pánve, nákupu a instalace 2 ks nerezových
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zásobníků vody,
3. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši 1 498 tis.
Kč na pořízení parního sterilizátoru do mléčné kuchyně, pračky a rozšíření systému EPS
o požární sirény.
Usnesení č. 21/101R/2012
Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti sociální a zdravotnictví zřizovaných
Ústeckým krajem k 31.12.2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti sociální
a zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem k 31. 12. 2011
Usnesení č. 22/101R/2012
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu č.:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: GASTRO NA RYCHTĚ, s.r.o.
IČ: 28694791
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Klášterní 75/9
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): II. Ústecký pivní jarmark
2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Most k naději
IČ: 63125137
sídlo: 434 01 Most, Petra Jilemnického 1929/9
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Linka duševní tísně
3. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.
IČ: 28666721
sídlo: 435 45 Nová Ves v Horách - Lesná 25
výše investiční dotace: 150 334 Kč
výše neinvestiční dotace: 48 186 Kč
název projektu (akce): Doplnění dětského hřiště a uspořádání letního tábora
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4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: občanské sdružení Ústečan
IČ: 22833536
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2442/6
výše dotace: 195 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Volnočasové aktivity 2012
5. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: KŽC Doprava, s.r.o.
IČ: 27423069
sídlo: 190 16 Praha-Koloděje, Meinlinova 336
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Kamenický motoráček 2012 a muzejní lokálka
6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,
o.s. v Litoměřicích
IČ: 62769065
sídlo: 410 02 Malé Žernoseky, Dlouhá 171
výše dotace: 74 500 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): X. ročník sportovních her Ústeckého kraje Opárno 2012
7. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Labská kapela
IČ: 26998068
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, Žukovova 1332/73
výše dotace: 8 000 Kč
název projektu (akce): Soutěž dechových orchestrů Vejvodova Zbraslav
8. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: FbC Ústí nad Labem, o.s.
IČ: 26665379
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Brandtova 3274/28
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Tréninková činnost dětí a mládeže v roce 2012
9. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Nadační fond GAUDEAMUS
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IČ: 25228633
sídlo: 350 40 Cheb, Nerudova 7
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): 21. ročník dějepisné soutěže
10. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Euroregion Labe
IČ: 44225946
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní plavba Děčín - Drážďany
11. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem
IČ: 26632217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Finanční pokrytí nákladů na činnost mladých beach
volejbalistů v sezóně 2012
12. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Rada seniorů České republiky, o.s.
IČ: 63829797
sídlo: 113 59 Praha 3 - Žižkov, nám.Winstona Churchilla 2
výše dotace: 186 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Setkání seniorů s vedením KÚ na lodi - LITOMĚŘICE
13. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) 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 - Děčín XXII-Václavov, Popovická 32
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Femina Film 2012
14. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Klub rybolovné techniky Bílina
IČ: 26540631
sídlo: 418 01 Bílina - Mostecké Předměstí, Důlní 85
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Volnočasové aktivity rybářské mládeže 2012
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15. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Český svaz chovatelů Okresní organizace Děčín
IČ: 00448478
sídlo: 405 01 Děčín - Děčín III-Staré Město, Žerotínova 48
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Česká výstava drobného hospodářského zvířectva
16. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Gama media s.r.o.
IČ: 25028499
sídlo: 434 01 Most, Bělehradská 360
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Gama Rock Most 003
17. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Jiří Řeháček
sídlo: 471 24 Mimoň, Nová 247
výše dotace: 15 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Dotisk „Skautský slib Toníka Sochora“
18. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Nadační fond Střední odborné školy technické a Středního odborného
učiliště v Lounech
IČ: 25400673
sídlo: 440 58 Louny, Osvoboditelů 380
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 60 let Střední odborné školy v Lounech
19. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: GRATIA LOCI, o.s.
IČ: 22817573
sídlo: 439 72 Krásný Dvůr 1
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Informační tabule
20. o poskytnutí investiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
IČ: 25466119
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sídlo: 434 37 Most, Budovatelů 2830
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce hornických řetízkových koupelen
21. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Hana Kubátová
IČ: 88095495
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem, Hornická 2458/30
výše dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): 43. ročník ústecký pohár
22. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Elektrotechnické muzeum Zubrnice
IČ: 22847162
sídlo: 400 02 Zubrnice 69
výše dotace: 63 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování expozice pro elektrotechnické muzeum
23. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: "Jezdecký klub DOMINIKA, o.s."
IČ: 22730150
sídlo: 430 02 Křimov - Suchdol 23
výše dotace: 48 000 Kč
název projektu (akce): IV. Shetland pony show
24. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Střední odborné škole služeb a
Středním odborném učilišti Kadaň
IČ: 69388539
sídlo: 432 01 Kadaň, 5. května 680
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 150 roků zemědělského školství v Kadani
25. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: ARS PORTA BOHEMICA
IČ: 26612593
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Svojsíkova 2664/10
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hudební festival PORTA‘12
26. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: Přátelé hradu Hasištejna
IČ: 22762264
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 39/3
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Hasištejnské kulturní jaro
27. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Milada Zelenková
IČ: 46736522
sídlo: 430 03 Chomutov, Havlíčkova 4184
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Postupové soutěže dětí a juniorů region MČ a MČR
28. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem
IČ: 49096761
sídlo: 405 01 Děčín, Pohraniční 1288/1
výše dotace: 170 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výstava masného skotu a mezinárodní konference
chovatelů masného skotu Ústeckého kraje Šluknov 2012
29. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: 400 96 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Hoření 13
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Podpora vědecko výzkumné činnosti na FSE UJEP
v propojení na realizované vzdělávací programy
30. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Mikroregion Nechranicko
IČ: 70892687
sídlo: 431 45 Březno, Radniční 97
výše dotace: 170 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Víkendový letní provoz Doupovské dráhy
31. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: IDMZ s.r.o.
IČ: 61250198
sídlo: 140 00 Praha 4 - Nusle, Pod vilami 22
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Podpora zemědělců v Ústeckém kraji 2012
32. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
IČ: 47792477
sídlo: 430 01 Chomutov, náměstí 1. Máje 2
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 71,40%
název projektu (akce): Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově - oprava
33. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Krasobruslařský klub Chomutov
IČ: 68435975
sídlo: 430 01 Chomutov, Tolstého 4094
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Účast dětí na závodech v krasobruslení
34. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Žaneta Parohová
IČ: 61358398
sídlo: 439 75 Libočany 176
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Pohádkové dny pro děti
35. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří
IČ: 68982984
sídlo: 411 15 Třebívlice, Komenského náměstí 17
výše dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Švestková dráha
36. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: RC AUTA LTM o.s.
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IČ: 22822496
sídlo: 412 01 Litoměřice - Předměstí, Seifertova 1877/18
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): RC OFFROAD dráha
37. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Římskokatolická farnost Jeníkov
IČ: 63788268
sídlo: 417 24 Jeníkov 1
výše dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Petropavelská pouť a 660 let založení obce Jeníkov
38. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: T.J. SOBĚCHLEBY
IČ: 48317705
sídlo: 417 42 Krupka, SOBĚCHLEBY
výše dotace: 51 000 Kč
název projektu (akce): Nákup stroje
39. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Europe Marketing & Consulting s.r.o.
IČ: 28241312
sídlo: 110 00 Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1071/17
výše dotace: 198 000 Kč
název projektu (akce): Informační systém na sportovní, společenské a kulturní
akce Ústeckého kraje
40. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Olga Zajíčková
IČ: 46760806
sídlo: 435 22 Braňany 144
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Pojízdná farmářská prodejna
41. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: KULTURA SEVER
IČ: 26580837
sídlo: 430 04 Chomutov, Kamenná 5103
výše dotace: 135 000 Kč
název projektu (akce): Natočení autorského hudebního nosiče CD

20

42. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: ÚAMK-AMK Krásný Dvůr
IČ: 75013681
sídlo: 439 72 Krásný Dvůr
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství Evropy v motokrosu MBA MX1 Open
43. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení
IČ: 00444944
sídlo: 110 00 Praha 1 - Nové Město, Národní 10
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Festival tanečního mládí 2012 – MISTROVSTVÍ ČR
44. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: UVU - UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ TEPLICE
IČ: 43222919
sídlo: 415 01 Teplice, POD DOUBRAVKOU 6
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rozvoj galerie – začínající umělec
45. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: T.J. SOBĚCHLEBY
IČ: 48317705
sídlo: 417 42 Krupka, SOBĚCHLEBY
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Fotbalové soustředění
46. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Občanské sdružení Naše Malá Černoc
IČ: 22739327
sídlo: 438 01 Blšany - Malá Černoc 10
výše dotace: 32 000 Kč
název projektu (akce): Svatoantonínská pouť
47. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Ing. Jaroslav Hovorka
IČ: 43218636
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem - Bukov, Vinařská 740/16
výše dotace: 60 000 Kč
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název projektu (akce): Brožura a seminář – „Racionalizace odpadového
hospodářství Ústeckého kraje v r. 2012
48. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Alfa Events, s.r.o.
IČ: 28132611
sídlo: 390 02 Tábor, Měšická 276
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): TOUR DE KIDS
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu č.:
49. 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: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
IČ: 25410075
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, Střekovské nábřeží 51
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Vinařské Litoměřice 2012
50. 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: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: 439 07 Peruc, Oldřichova 49
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): V. Krajské dožínky Ústeckého kraje
51.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: TJ Šroubárna Žatec
IČ: 14868571
sídlo: 438 11 Žatec, Komenského alej 981
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 86,21%
název projektu (akce): Dostavba u soc. zázemí včetně stavebních úprav
52.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 VILÉMOV
IČ: 00262200
sídlo: 431 54 Vilémov, Vilémov 1
výše dotace: 2 900 000 Kč
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podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Lesopark Vilémov – zpevněné plochy a sadové úpravy
53.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 Lukavec
IČ: 00526134
sídlo: 410 02 Lukavec 43
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Rekonstrukce budovy obecního úřadu
54.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: Český um - Artificium Bohemicum
IČ: 22850392
sídlo: 472 01 Skalka u Doks 51
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Severočeské farmářské trhy
55.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 MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 28 000 Kč
název projektu (akce): Májové oslavy 2012
56.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: Senior Teplice
IČ: 26598442
sídlo: 415 01 Teplice, Lipová 2881
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): SENIOR 2012
57.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: Sokolská župa Severočeská-Novákova
IČ: 46717404
sídlo: 405 01 Děčín, Dlouhá jízda 1256/13
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Krajský slet 2012 v Děčíně – 150 let v pohybu
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58.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 Vrbno nad Lesy
IČ: 00556483
sídlo: 440 01 Vrbno nad Lesy 26
výše dotace: 63 000 Kč
název projektu (akce): Herní prvky pro MŠ Vrbno nad Lesy, p.o.
59.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: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková
organizace
IČ: 49123769
sídlo: 440 01 Louny, Poděbradova 610
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Pověsti a historické příběhy z Lounska
60.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 Tuchořice
IČ: 00265624
sídlo: 439 69 Tuchořice 123
výše dotace: 550 000 Kč
název projektu (akce): Tuchořice – chodník k základní a mateřské škole
61.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 Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace
IČ: 44555229
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem-Klíše, Vinařská 1016/6
výše dotace: 195 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,28%
název projektu (akce): Vybavení počítačové učebny
62.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: Pilotklub Chomutov, o.s.
IČ: 22727094
sídlo: 431 11 Pesvice 80
výše dotace: 2 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Hangár se zázemím, letiště, Chomutov II. Etapa

24

63.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 VELKÝ ŠENOV
IČ: 00261734
sídlo: 407 78 Velký Šenov
výše dotace: 613 562 Kč
název projektu (akce): I. stupeň ZŠ ve Velkém Šenově – stavební úpravy
64.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: Piráti Chomutov a.s.
IČ: 25404695
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Hokejová akademie pro mládež
65.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: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00081582
sídlo: 400 07 Ústí nad Labem-Neštěmice, Drážďanská 23
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Dětský den v zoo
66.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: Svaz lyžařů České republiky
IČ: 00537632
sídlo: 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 2/100
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení dětského lyžařského parku pohyblivým pásem
včetně zastřešení
67.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 VERNEŘICE
IČ: 00261742
sídlo: 407 25 Verneřice, Mírové náměstí 138
výše dotace: 1 600 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Oprava obvodového pláště MŠ Verneřice
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68.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: Rada seniorů České republiky, o.s.
IČ: 63829797
sídlo: 113 59 Praha 3 - Žižkov, nám.Winstona Churchilla 2
výše dotace: 147 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Setkání seniorů s vedením KÚ na lodi – příhraniční setkání
69.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 Štětí
IČ: 00264466
sídlo: 411 08 Štětí, Mírové náměstí 163
výše dotace: 2 730 000 Kč
název projektu (akce): Dětské dopravní hřiště Štětí
70.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 Lubenec
IČ: 00265217
sídlo: 439 83 Lubenec, PODBOŘANSKÁ 51
výše dotace: 1 925 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,01%
název projektu (akce): Revitalizace centra obce Lubenec
71.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 Velemín
IČ: 00264601
sídlo: 411 31 Velemín 96
výše dotace: 2 968 601 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90%
název projektu (akce): Zázemí pro turisty Milešovka – 2. etapa
72.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 MOST
IČ: 00266094
sídlo: 434 69 Most, Radniční 1
výše dotace: 60 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Adventní koncert
73.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:
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žadatel: ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
IČ: 70942234
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 11
výše dotace: 1 050 000 Kč
název projektu (akce): „Bezpečná branka“
74.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: Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
sídlo: 438 01 Žatec, Mostecká 2580
výše dotace: 450 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Soutěž „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –
kraje Přemysla Oráče
75.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 MOST
IČ: 00266094
sídlo: 434 69 Most, Radniční 1
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Den magistra Edwarda Kelleyho
76.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: Rada seniorů České republiky, o.s.
IČ: 63829797
sídlo: 113 59 Praha 3 - Žižkov, nám.Winstona Churchilla 2
výše dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Divadelní představení ke dni seniorů
77.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 Trmice
IČ: 00674010
sídlo: 400 04 Trmice, Fügnerova 448/29
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dětský koutek – II. etapa
78.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: AZPO Group s.r.o.
IČ: 61326038
sídlo: 407 21 Česká Kamenice, Pražská 612
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výše dotace: 209 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 95%
název projektu (akce): Den pro zdravotně postižené a seniory ve Šluknovském
výběžku
79.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 NOVÁ VES V HORÁCH
IČ: 00266108
sídlo: 435 45 Nová Ves v Horách 33
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Dětský den
80.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: Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem
IČ: 49096761
sídlo: 405 01 Děčín, Pohraniční 1288/1
výše dotace: 70 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve
Stadicích dne 16.5.2012 a položení květin u památníku
81.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 Dobroměřice
IČ: 00831786
sídlo: 440 01 Dobroměřice 53
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Zhotovení chodníku v ul. Nečišská
82.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: Tomáš Krtička - ARMENTUM
IČ: 72877561
sídlo: 500 02 Hradec Králové - Roudnička, K Polabinám 12/94
výše dotace: 900 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Velikonoce na Novém Hradě, Dětský den aneb pojďte
s námi do pohádky, Den záchranářů, Setkání s Regimentem Wied, Adventní setkání
83.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 MOST
IČ: 00266094
sídlo: 434 69 Most, Radniční 1
28

výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Výchovně rekreační tábor pro děti ze soc. znevýhodněného
prostředí
84.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 Terezín
IČ: 00264474
sídlo: 411 55 Terezín, Náměstí ČSA 179
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Josefínské slavnosti 2012
85.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: Základní umělecká škola T.G. Masaryka Chomutov
IČ: 61345636
sídlo: 430 02 Chomutov, náměstí T.G. Masaryka 1626
výše dotace: 95 000 Kč
název projektu (akce): Evropská filharmonie mládeže
86.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 MAŠŤOV
IČ: 00262021
sídlo: 431 56 Mašťov, Mašťov 80
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oprava hasičské zbrojnice Mašťov
87.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: Český olympijský výbor
IČ: 48546607
sídlo: 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Benešovská 1925/6
výše dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Žijeme Londýnem
88.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: HIPODROM MOST a.s.
IČ: 64653269
sídlo: 434 01 Most - Velebudice, Velebudice 213
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
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termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Dostihový den – Velká letní cena; Endurance day
89.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 MOLDAVA
IČ: 00266507
sídlo: 417 81 Moldava 113
výše dotace: 3 780 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky pro zimní údržbu
90.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: MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V LITOMĚŘICÍCH
IČ: 44557141
sídlo: 412 18 Litoměřice, Na Valech 2028
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Vinobraní Litoměřice 2012
91.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: Business Marketing & Consulting s.r.o.
IČ: 24817741
sídlo: 170 00 Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 316/6
výše dotace: 536 900 Kč
název projektu (akce): Portál aktivit sociálních a vzdělávacích zařízení Ústeckého
kraje
92.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: Sportovní klub Hockey Club
IČ: 43226001
sídlo: 432 01 Kadaň, U Stadionu 1980
výše dotace: 3 367 389 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce plochy hřiště s umělým povrchem
93.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: SK Málkov
IČ: 65079876
sídlo: 431 02 Málkov, Zelená 3
výše dotace: 3 394 026 Kč
název projektu (akce): Hřiště na minigolf v Málkově
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94.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: Sportovní klub Libědice
IČ: 47792493
sídlo: 438 01 Libědice 98
výše dotace: 3 926 160 Kč
název projektu (akce): Zavlažovací systém stávajícího sportovního hřiště
95.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 Sokol Vilémov
IČ: 47792213
sídlo: 431 54 Vilémov
výše dotace: 3 975 684 Kč
název projektu (akce): Revitalizace sportovní zóny ve Vilémově
96.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: 3V Třebušín
IČ: 26548631
sídlo: 412 01 Třebušín, Na tvrzi 52
výše dotace: 193 000 Kč
název projektu (akce): Bavte se a sportujte s Ústeckým krajem a 3V
97.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 Chlumec
IČ: 00391387
sídlo: 403 39 Chlumec, Krušnohorská 39
výše dotace: 1 600 000 Kč
název projektu (akce): Oprava cisterny typu CAS 25 LIAZ za účelem zajištění
akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
98.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: ENERGIE o.p.s.
IČ: 25034545
sídlo: 435 13 Meziboří, Hornická 106
výše dotace: 1 150 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba chráněného bydlení
99.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: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
IČ: 00266621
sídlo: 415 95 Teplice, nám. Svobody 2
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výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní zahájení 858. Lázeňské sezóny
100. 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 MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 15 400 Kč
název projektu (akce): Setkání seniorů s představiteli města 2012
101. 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 LOUKA
IČ: 00266043
sídlo: 435 33 Louka u Litvínova
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Otevření víceúčelového hřiště, 45. výročí SKNH
102. 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 Jílové
IČ: 00261408
sídlo: 407 01 Jílové, Mírové náměstí 280
výše dotace: 1 900 000 Kč
název projektu (akce): Výměna oken a úprava sociálního zařízení ve školní budově
Jílové, Mírové náměstí 227
103. 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: Mateřská škola Zvoneček Krupka, Lípová 528
IČ: 61514811
sídlo: 417 42 Krupka - Bohosudov, Lípová 528
výše dotace: 700 000 Kč
název projektu (akce): Dětské dopravní hřiště
104. 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: Business Marketing & Consulting s.r.o.
IČ: 24817741
sídlo: 170 00 Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 316/6
výše dotace: 425 000 Kč
název projektu (akce): Pověsti Ústeckého kraje pod záštitou Muzea města Ústí nad
Labem
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105. 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: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
IČ: 00261238
sídlo: 405 38 Děčín IV-Podmokly, Mírové nám. 1175/5
výše dotace: 966 000 Kč
název projektu (akce): „Výroba informační tiskoviny pro občany Města Děčín –
zpravodaj včetně roznosu do domácností v Děčíně“
106. 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: Marcel Oktábec
IČ: 49094416
sídlo: 434 01 Most, Mikoláše Alše 20/2247
výše dotace: 870 000 Kč
název projektu (akce): MADIM
107. 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 Povrly
IČ: 00266931
sídlo: 403 32 Povrly, Povrly 165
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Obnova veřejného osvětlení u ZŠ Povrly
108. 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: Dětská psychiatrická léčebna
IČ: 00831034
sídlo: 440 01 Louny, Čeňka Zemana
výše dotace: 169 850 Kč
název projektu (akce): Vše pro lepší spánek
109. 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 Louny
IČ: 00265209
sídlo: 440 23 Louny, Mírové Nám. 35
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Umístění herního prvku do areálu výstaviště Louny
110. 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:
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žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00673803
sídlo: 400 21 Ústí nad Labem, Velká Hradební 33
výše dotace: 71 000 Kč
název projektu (akce): Street culture
111. 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 LOUKA
IČ: 00266043
sídlo: 435 33 Louka u Litvínova
výše dotace: 112 000 Kč
název projektu (akce): Dokončovací práce na víceúčelovém hřišti
112. 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: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
IČ: 00266094
sídlo: 434 69 Most, Radniční 1
výše dotace: 910 000 Kč
název projektu (akce): Mostecká slavnost
113. 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 Louny
IČ: 00265209
sídlo: 440 23 Louny, Mírové Nám. 35
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení – 9. ročník
114. 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: 2 951 370 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace v ZŠ
115. 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: Ing. Stanislav Holub
IČ: 62749293
sídlo: 418 01 Bílina - Teplické Předměstí, Sídliště SHD 18/573
výše dotace: 3 000 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření ubytovacích kapacit
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116. 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: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
IČ: 25466119
sídlo: 434 37 Most, Budovatelů 2830
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Dětský den, oživlé sochy, dotace na provoz PTM o.p.s.
117. 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: CITADELA VI. s.r.o.
IČ: 63146533
sídlo: 436 01 Litvínov - Horní Litvínov, Podkrušnohorská 1720
výše dotace: 795 000 Kč
název projektu (akce): Rozvoj digitální kinematografie na Litvínovsku
118. 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: Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
IČ: 72744014
sídlo: 407 01 Jílové - Kamenná, Průběžná 299
výše dotace: 154 240 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště MŠ Jílové
119. 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: Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov
IČ: 70901619
sídlo: 417 42 Krupka - Bohosudov, Koněvova 34
výše dotace: 45 000 Kč
název projektu (akce): 200. Výročí úmrtí Dr. Arlta festival Musica sacra
120. 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: CRAZY Production s.r.o.
IČ: 28363086
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem - Bukov, Rembrandtova 382/6
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): 3. Ples severočeských patriotů
121. 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: Mgr. Jiří Žaloudek
IČ: 15148696
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sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 1840/142
výše dotace: 970 000 Kč
název projektu (akce): Za vysvědčení k moři – akce pro Dětské domovy v Ústí nad
Labem
122. 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: Silvie Netíková
IČ: 65091841
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Rabasova 4/3197
výše dotace: 600 000 Kč
název projektu (akce): TANČÍCÍ EVROPA V ÚSTECKO
METROPOLI

KRAJSKÉ

123. 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 LOM
IČ: 00266035
sídlo: 435 11 Lom, náměstí Republiky 13
výše dotace: 900 000 Kč
název projektu (akce): Výměna oken na budově ZŠ Lom, ulice Nerudova, Lom
C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, předložit
materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 23/101R/2012
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/SML2172, kterým
se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve výši
34,73%.
B) rozhoduje
1.
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/SML2710,
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu,
ve výši 19,26%.
2.

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/SML2462,
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu,
ve výši 100% a mění se termín realizace projektu a uznatelnosti vynaložených nákladů
na 31.3.2012.
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3.

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 11/SML0979,
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu,
ve výši 50,85%.

C) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, předložit
materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 24/101R/2012
„Uzavření partnerské smlouvy k projektu e-CReATE – Program INTERREG IVC“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit uzavření partnerské smlouvy k projektu
e-CREATE dle přílohy tohoto materiálu.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky ÚK
předložit doporučení dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 25/101R/2012
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost - 3. Výzva oblast podpory 3.2 - návrh
poskytnutí dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí dotací vybraným grantovým projektům
předloženým ve 3. výzvě globálního grantu Ústeckého kraje v oblasti podpory grant 3. 2
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle předloženého materiálu.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, předložit
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení poskytnutí dotací vybraným grantovým
projektům.
Termín: 18. 4. 2012

Usnesení č. 26/101R/2012
Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu (MŠMT) a Zprostředkujícího
subjektu (Ústeckého kraje) při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle ust. § 59 odst. 3 zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi
MŠMT a Ústeckým krajem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
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B)

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové všechny potřebné úkony spojené s uzavřením dodatku dle
bodu A) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2012

Usnesení č. 27/101R/2012
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Odvodnění předpolí, Nádrž Libkovice 2. etapa – ČS Libkovice“ oznamovatele Severočeské doly
a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov. Umístění: kraj: Ústecký, obec Mariánské Radčice,
Lom, k.ú. Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Odvodnění předpolí, Nádrž Libkovice 2. etapa –
ČS Libkovice“ oznamovatele Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01
Chomutov, umístění: kraj Ústecký, obec Mariánské Radčice, Lom, k.ú. Libkovice u Mostu,
Mariánské Radčice, takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění
oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Usnesení č. 28/101R/2012
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Odvodnění předpolí, Nádrž Libkovice 3. etapa – Pomocná nádrž 2“ oznamovatele Severočeské
doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov. Umístění: kraj: Ústecký, obec Mariánské
Radčice, Lom, k.ú. Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Lom u Mostu
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Odvodnění předpolí, Nádrž Libkovice 3. etapa –
Pomocná nádrž 2“ oznamovatele Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01
Chomutov, umístění: kraj Ústecký, obec Mariánské Radčice, Lom, k.ú. Libkovice u Mostu,
Mariánské Radčice, Lom u Mostu, takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění
oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Usnesení č. 29/101R/2012
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru pro zjišťovací řízení EIA záměru
„Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově“ oznamovatel Město
Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov. Umístění: Ústecký kraj, obec Litvínov, k.ú. Horní
Litvínov
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu Ivana
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Hlinky v Litvínově“ oznamovatele Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění
oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.
Usnesení č. 30/101R/2012
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a doplnění dokumentace EIA záměru „SITA
CZ Chomutov – provozní areál“ oznamovatele SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2.
Umístění: kraj Ústecký, obec Chomutov, k.ú. Chomutov II
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku
záměru „SITA CZ Chomutov – provozní areál“ oznamovatele SITA CZ a.s., Španělská
10/1073, 120 00 Praha 2, takto:
Rada Ústeckého kraje nesouhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k záměru.
V předložených podkladech není blíže specifikován seznam nebezpečných odpadů a jejich
možný vliv na okolí a obyvatelstvo. Dále není podrobně popsán stav a kapacita areálové
kanalizace, na kterou se budoucí areál SITA CZ má napojovat. V doplněné dokumentaci a
posudku není doloženo právní zaručení možnosti využívání navrhovaného příjezdu od nádraží
Černovice do areálu firmy. U příjezdové komunikace není zajištěna kvalita jejího povrchu a
údržba zaručující dostatečnou prevenci před možnou havárií způsobující únik nebezpečných
látek do okolí.
Usnesení č. 31/101R/2012
Odstoupení od smluv o dílo na veřejnou zakázku „Péče o zvláště chráněná území a cenné lokality
ve správě Ústeckého kraje v roce 2011“ u části 3., části 4., části 6., části 8., části 9 a části 10
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 345 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prodlení zhotovitele o odstoupení od
smluv o dílo č.
11/SML1844 ze dne 7. 6. 2011 a jejího dodatku ze dne 20. 9. 2011,
11/SML2091 ze dne 7. 6. 2011 a jejího dodatku ze dne 20. 9. 2011,
11/SML2093 ze dne 7. 6. 2011 a jejího dodatku ze dne 20. 9. 2011,
11/SML2095 ze dne 7. 6. 2011 a jejího dodatku ze dne 20. 9. 2011,
11/SML2096 ze dne 7. 6. 2011 a jejího dodatku ze dne 20. 9. 2011,
a 11/SML2097 ze dne 7. 6. 2011 a jejího dodatku ze dne 20. 9. 2011
uzavřených se zhotovitelem panem Miroslavem Kratochvílem, Vlčí 74, 440 01 Louny, IČ:
66121761, jejichž předmětem bylo zhotovení díla „Péče o zvláště chráněná území a cenné lokality
ve správě Ústeckého kraje v roce 2011 – část 3., část 4., část 6., část 8., část 9. a část 10.“, a to
v rozsahu plnění dle uvedených smluv, které ke dni odstoupení není uskutečněno a převzato
Ústeckým krajem.
Usnesení č. 32/101R/2012
Předložení rozpočtů upravených na základě usnesení č. 23/28Z//2012 ze dne 22. 2. 2012 k
doporučení schválit Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit předložené plánované nákladové rozpočty upravené
žadateli na základě usnesení č. 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 dle přílohy tohoto materiálu,
a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění.

B) ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi hejtmanky Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu
A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 33/101R/2012
Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu na podporu včelařů na území Ústeckého
kraje pro rok 2012
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. O poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům dle seznamu uvedeného v příloze
tohoto materiálu. Minimální spoluúčast žadatelů je 20 % z celkových nákladů projektů.
2. O neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům dle seznamu uvedeného v příloze
tohoto materiálu.
B) ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru ZPZ, zajistit v návaznosti na rozhodnutí dle bodu A)
tohoto usnesení administraci smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru, který je
nedílnou součástí Programu a dále zajistit administraci vyrozumění žadatelům, kterým nebyla
dotace poskytnuta.
Termín: 31. 5. 2012

Usnesení č. 34/101R/2012
Změna usnesení č. 25/98R/2012 bod A) ze dne 29. 2. 2012
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu usnesení rady č. 25/98R/2012 bod A) ze dne 29. 2. 2012 tak, že nahrazuje přílohu
usnesení č. 25/98R/2012 přílohou č. 4 tohoto usnesení.

Usnesení č. 35/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Péče o zvláště chráněná
území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v roce 2012“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého
kraje v roce 2012“
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2 . Protokol o posouzení kvalifikace č. 1 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého
kraje v roce 2012“
3 . Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého
kraje v roce 2012“
4 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého
kraje v roce 2012“
B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče:
• SD-Rekultivace a.s., Tušimice 7, 432 01 Kadaň, IČO: 27329011, který podal
nabídku na 1. – 11. část této zakázky, v níž dle § 71 odst. 8 písm. a) zákona
nebyly podepsány návrhy smluv oprávněnou osobou
• BioImpro s.r.o., Lipská 4705, 430 03 Chomutov, IČO: 25474189, který podal
nabídku na 1. – 11. část této zakázky, v níž dle § 71 odst. 8 písm. c) zákona
v nabídce chyběly výpisy z rejstříku trestů (dále jen „RT“) a doklad o oprávnění k
podnikání
2. Podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona vyloučit za zadávacího řízení uchazeče:
• LESUNION a.s., K Myslivně 26, 411 17 Libochovice, IČO: 28634551, když
nesplnil kvalifikaci v plném rozsahu, když i po výzvě k doplnění kvalifikace dle §
59 odst. 4 zákona doložil výpis k prokázání základních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona z RT jednoho z členů
statutárního orgánu starší 90 dnů
3. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče,
který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a o přidělení veřejné zakázky s názvem
„Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého
kraje v roce 2012“ uchazeči na část:
•

Na 1. část:

Pořadí
1.
•

B.Kudla, Komenského 2322, 407 47
Varnsdorf, IČO: 41346874

Nabídkové ceny včetně
DPH
386 040,00

Na 2. část:

Pořadí
1.

•

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
J. Hála, Málá Černoc 26, 438 01
Žatec, IČO: 69517363

Nabídkové ceny včetně
DPH
126 120,00

Na 3. část:

Pořadí

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
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Nabídkové ceny včetně
DPH

Pořadí
1.
•

1.

1.

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
LESORS, s.r.o., Dubská 9, Dubí 1,
IČO: 28692403

Nabídkové ceny včetně
DPH
137 040,00

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
LESORS, s.r.o., Dubská 9, Dubí 1,
IČO: 28692403

Nabídkové ceny včetně
DPH
126 960,00

Na 6. část:

Pořadí
1.
•

375 600,00

Na 5. část:

Pořadí

•

HAGL, spol. s r.o., Na sklípku 2, 400
07 Ústí n.L., IČO: 25408321

Nabídkové ceny včetně
DPH

Na 4. část:

Pořadí

•

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
JM Mikulášek, Nerudova 18, 430 01
Chomutov, IČO: 25405888

Nabídkové ceny včetně
DPH
705 000,00

Na 7. část:

Pořadí
1.

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
JM Mikulášek, Nerudova 18, 430 01
Chomutov, IČO: 25405888

Nabídkové ceny včetně
DPH
423 840,00

• Na 8. část:
Pořadí

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče

Nabídkové ceny včetně
DPH

1.

„Zahradníček,s.r.o.“, V Benátkách 369,
Louny, IČO: 25006622

510 300,00

• Na 9. část:
Pořadí

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
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Nabídkové ceny včetně
DPH

Pořadí
1.
•

1.

228 060,00

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
JM Mikulášek, Nerudova 18, 430 01
Chomutov, IČO: 25405888

Nabídkové ceny včetně
DPH
343 200,00

Na 11. část:

Pořadí
1.

C)

JM Mikulášek, Nerudova 18, 430 01
Chomutov, IČO: 25405888

Nabídkové ceny včetně
DPH

Na 10. část:

Pořadí

•

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče

Obchodní firma / název / jméno,
sídlo, IČ uchazeče
Mgr. F. Lysák, Cyrilov 6, 594 61
Bory, IČO: 66532671

Nabídkové ceny včetně
DPH
285 990,00

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména uzavřít a podepsat smlouvu na všechny části veřejné zakázky
s vybranými uchazeči.
Termín: 31. 5. 2012
2. Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvy na
plnění všech částí veřejné zakázky s vybranými uchazeči a předložit je k podpisu
zadavateli.
Termín: 31. 5. 2012

Usnesení č. 36/101R/2012
Žádost o výjimku z povinného odvodu z odpisů majetku u příspěvkové organizace Oblastní
muzeum v Děčíně na rok 2012
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s výjimkou z povinného odvodu z odpisů majetku z důvodu nákupu 2 vitrín s osvětlením
pro expozici „Plavba“ ve výši 240 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková
organizace
B) u k l á d á
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2012
Usnesení č. 37/101R/2012
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Žádost o výjimku z povinného odvodu odpisů majetku a převod z rezervního fondu k posílení
investičního fondu Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. o výjimce z usnesení č. 13/90R/2011 Rady Ústeckého kraje z 23.11.2011 o uložení
odvodu odpisů z majetku Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové
organizace ve výši 218 tis. Kč
2. o výjimce z usnesení č. 57/18R/2005 Rady Ústeckého kraje z 21.9.2005 o zákazu
vkládání prostředků Ústeckého kraje do cizího majetku pro Galerii moderního umění
v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizaci, ve výši 223 tis. Kč na rozšíření
otopného plynového systému v depozitáři Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem, příspěvkové organizace
B) souhlasí
s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 5 tis. Kč k posílení
investičního fondu a povolit čerpání investičního fondu pro rok 2012 ve výši 223 tis. Kč
z důvodu rozšíření plynového otopného systému v depozitáři Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace
C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) – B) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení č. 38/101R/2012
Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a
památkové péče k 31. 12. 2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče k 31. 12. 2011
Usnesení č. 39/101R/2012
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Ústavu sociální péče Háj u Duchcova,
příspěvkové organizace vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání

A ) vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým
krajem Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace

B) schvaluje
podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

C ) jmenuje
členy komise pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení ve složení:
1.
2.
3.
4.

Ing. Pavel Kouda, náměstek a zástupce hejtmanky ÚK
Bc. Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje
JUDr. Zděnek Lavička, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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5 . Ing. Jitka Pémová, vedoucí oddělení sociálně-zdravotní péče
a náhradníky členů komise pro hodnocení uchazečů vyhlášeného výběrového řízení
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Tomáš Kříž, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
Petr Husák, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ing. Martin Strakoš, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ing. Hana Týlová, vedoucí oddělení služeb a koordinace
Ing. Jana Lavičková, vedoucí oddělení sociálně-zdravotní správy

D) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit další
nezbytné úkony výběrového řízení dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2012
Usnesení č. 40/101R/2012
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace, formou finančního
daru na nákup kulturních a společenských pořadů a hudebních produkcí pro seniory od:
- MĚSTO KRUPKA, Bohosudov, Mariánské nám. 22/13, Krupka,
PSČ 417 42,
IČ: 00266418 ve výši 5 tis. Kč
2. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- Jan Prokeš, Masarykova 14, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 ve výši 5 200,- Kč na zabezpečení
výchovných, společenských a sportovních akcí uživatelů Denního stacionáře Úsměv, který
je součástí příspěvkové organizace
- Robert Briendl, Čajkovského 78, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 ve výši 4 400,- Kč
na zabezpečení výchovných, společenských a sportovních akcí uživatelů Denního stacionáře
Úsměv, který je součástí příspěvkové organizace, a na nákup materiálu na údržbu
sportovního areálu
3. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, formou
finančního daru na zabezpečení ústavní pouti v roce 2012 v Domově důchodců Čížkovice,
který je součástí příspěvkové organizace, od:
- Obec Čížkovice, Čížkovice, PSČ 411 12, IČ: 263486 ve výši 5 tis. Kč
Usnesení č. 41/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné podpory
transformace služeb pobytových zařízení sociální péče“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
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1. o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborné
podpory transformace služeb pobytových zařízení sociální péče“ formou otevřeného
řízení podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), protože ve stanovené lhůtě
nebyla podána žádná nabídka.
2. o zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
odborné podpory transformace služeb pobytových zařízení sociální péče“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona
s tím, že tato veřejná zakázka je podle § 98 zákona rozdělena na 5 částí takto:
- část I. Podpora transformace Domova sociální péče Skalice a aktivity pro zařízení
přímo nezapojená do projektu
maximální cena bez DPH: 1.704.000 Kč
- část II. Podpora transformace Domova na zámku Liběšice
maximální cena bez DPH: 1.863.000 Kč
- část III. Podpora transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením
Severní Terasa
maximální cena bez DPH: 407.000 Kč
- část IV. Podpora transformace zařízení Služby pro osoby se zdravotním
postižením - úsek Březová a Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek
Boletice Centra sociálních služeb Děčín
maximální cena bez DPH: 767.000 Kč
- část V. Podpora transformace Domov se zvláštním režimem Oblastní charity
Česká Kamenice
maximální cena bez DPH: 259.000 Kč
přičemž každý uchazeč může podat nabídku na jednu, několik nebo i všechny části
zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
3. o způsobu hodnocení nabídek na každou část zakázky podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena bez DPH.
4. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů, prokazovaných společně pro
všechny části zakázky:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
 ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam významných
služeb obdobného charakteru, jako předmět této zakázky, s uvedením jejich rozsahu
a doby poskytnutí, z nějž bude zřejmé, že v posledních třech letech realizoval
- nejméně 120 hodin školení nebo konzultací v oblasti zavádění standardů kvality
sociálních služeb obsažených ve vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, a podpory manažerských
dovedností pracovníků zařízení sociálních služeb (z toho nejméně 80 hod.
v oblasti zavádění standardů kvality nebo podpory transformace pobytových
zařízení sociální péče).
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Přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazečem, pokud byly
služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně,
- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam členů řešitelského
týmu, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, ale tento vztah
je v nabídce nutno uvést. Tým musí mít nejméně 3 členy včetně vedoucího. Pokud
člen týmu není zaměstnancem uchazeče, je nutno v nabídce doložit smlouvu nebo
smlouvu o budoucí smlouvě o subdodávce s touto osobou nebo s jejím
zaměstnavatelem dle § 51 odst. 4 zákona.
- dle § 56 odst. 2 písmene e) zákona s tím, že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání
a odborné kvalifikaci alespoň tří klíčových členů řešitelského týmu, kteří se budou
přímo podílet na plnění této veřejné zakázky, přičemž za relevantní se považuje
vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského typu v oblasti sociální
práce, sociální politiky pedagogiky nebo psychologie a doložení odborné praxe
v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, supervize sociální práce,
nebo vzdělávání v oblasti manažerských dovedností pro pracovníky sociálních
služeb (minimálně 100 hod. praxe lektora, konzultanta nebo supervizora za
poslední tři roky).
Dosažené vzdělání lze doložit kopií vysokoškolského diplomu, přičemž u diplomu se
připouští i latinský text. Dosaženou praxi je nutno doložit profesním životopisem
podepsaným příslušnými osobami.
Splnění všech kvalifikačních předpokladů prokážou uchazeči v nabídkách dle
§ 62 odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; vybraný
uchazeče je povinen před podpisem smlouvy předložit požadované doklady v originále
nebo v ověřené kopii.
5.
o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 71 odst. 1 zákona zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odsdt.4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
6.
o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům:
1) QUIP – Společnost pro změnu, sídlo: Na Bateriích 57/505, 160 00 Praha 6,
kontaktní adresa: Studentská 541/3, 160 00 Praha 6, IČ: 26624389
2) Adpontes, s.r.o., sídlo: Slapy 36, 252 08 Slapy, kontaktní adresa: Fetrovská 26, 160
00 Praha 6, IČ: 61853356
3) INSTAND, o. s., 5. května 1323/9, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26648989
4) 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ: 28198395

47

5)

Pohoda, o. s., sídlo: Hálkova 1612/1, 120 00 Praha 2, kontaktní adresa: Roškotova
6, 140 00 Praha 4 – Braník, IČ: 68380216
6) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Karlínské nám. 12/59,
186 03 Praha 8 – Karlín, IČ: 00443093
7) PROUTEK o. s., Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice, IČ: 70805831
8) Mgr. Martin Haicl, Foerstrova 17, 779 00 Olomouc, IČ: 73270687
9) Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 25751417
10) Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4, IČ: 247 24 017
11) Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Vídeňská 22, 772 00
Olomouc, IČ: 270 300 67
12) Mgr. Viktor Šťástka, Obcizna 162, 378 53 Strmilov, IČ: 74947028
13) Martin Holub, Kosmonautů 13/5, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 74947052
14) Mgr. Radek Rosenberger, Lidická 157/46, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČ: 74311905
7.
o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle
§ 71 odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Bc. Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
3. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investičního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
4. Mgr. Jiří Mach, vedoucí oddělení humanitních činností odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
5. Mgr. Ivana Vlasáková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Petr Husák, předseda Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. Ing. Hana Týlová, vedoucí oddělení služeb a koordinace odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
3. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
4. Bc. Lea Medková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
5. Ing. Karel Giampaoli, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje

C)

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele spojené
se zrušením původní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit
přípravu všech dokumentů, nezbytných pro zrušení původní veřejné zakázky, zadávané
v otevřeném řízení.
Termín: 30. 4. 2012
3. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit
nezbytné úkony nové veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky s doporučením na přidělení veřejné
zakázky uchazečům, jejichž nabídka na jednotlivé části zakázky byla vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín: 31. 5. 2012

D)

zmocňuje
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1. V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., krajského
zřízení, hejtmanku Ústeckého kraje k rozhodování o všech námitkách podaných
v průběhu nového zadávacího řízení.
2. Dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako
administrátory této veřejné zakázky jako oprávněné osoby, které jsou za zadavatele
oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména činit výzvy k podání
nabídek, poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám
a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných
zakázek.
Usnesení č. 42/101R/2012
Platový výměr ředitele školy zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) 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
Mgr. Bc. Jaroslavu Marešovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické,
Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizace, plat od 1. 5. 2012 (platový výměr č.
3079)

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy předloženého
materiálu.
Termín: 30. 4. 2012

Usnesení č. 43/101R/2012
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l a
o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1.

2.

3.

č.j. 2/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, IČ: 44555423,
sídlo: Ústí nad Labem, Jateční 22, PSČ: 400 01
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
č.j. 3/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 44555512, sídlo: Ústí nad Labem, Stavbařů 5, PSČ: 400 11
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 4/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, IČ: 44556969, sídlo: Ústí nad Labem, Pařížská 15, PSČ:
400 01
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

č.j. 6/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace, IČ: 00082201, sídlo: Ústí nad Labem, Resslova 5, PSČ: 400 01
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
č.j. 7/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace, IČ:
44555300, sídlo: Ústí nad Labem, Stará 99/3299, PSČ: 400 11
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 9/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková
organizace, IČ: 00525472, sídlo: Ústí nad Labem, Keplerova 7, PSČ: 400 07
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 10/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, IČ: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem, Palachova 35,
PSČ: 400 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 11/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková
organizace, IČ: 18385061, sídlo: Ústí nad Labem, Čelakovského 5, PSČ: 400 07
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 12/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvkové
organizace, IČ: 14451069, sídlo: Ústí nad Labem-Stříbrníky, Výstupní 2, PSČ: 400 11
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
č.j. 17/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace,
IČ: 70693897, sídlo: Ústí nad Labem, Studentská 297, PSČ: 403 31
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
č.j. 18/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace, IČ:
70842094, sídlo: Ústí nad Labem, Karla IV. 34/12, PSČ: 400 03
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 20/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod
Parkem 2788, příspěvková organizace, IČ: 44555091, sídlo: Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, PSČ: 400 11
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 21/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W.Churchilla 4,
příspěvková organizace, IČ: 00831085, sídlo:Ústí nad Labem, W.Churchilla 4, PSČ: 400 01
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 22/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková
organizace, IČ: 65082401, sídlo: Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, PSČ: 403 31
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 24/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, IČ:
70229422, sídlo: Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ: 400 11
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 25/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace,
IČ: 70229457, sídlo: Ústí nad Labem, Štefánikova 761, PSČ: 400 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 26/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace,
IČ: 44555245, sídlo: Ústí nad Labem, Špálova 2/2712, PSČ: 400 11
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
č.j. 27/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková
organizace, IČ: 44555440, sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 16/526, PSČ: 400 03
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 28/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, IČ: 44555237,
sídlo: Tisá 280, PSČ: 403 36
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 32/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové organizace,
IČ: 61357235, sídlo: Louny, Poděbradova 661, PSČ: 440 62
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 33/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace, IČ: 61357031,
sídlo: Podbořany, Komenského 843, PSČ: 441 14
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
č.j. 34/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, IČ: 61357278, sídlo:
Žatec, Studentská 1075, PSČ: 438 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 35/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace,
IČ: 61357553, sídlo: Louny, Osvoboditelů 497, PSČ: 440 64
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 36/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace, IČ: 61357294, sídlo: Žatec, Studentská 1354, PSČ: 438 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 37/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace, IČ: 14451042, sídlo: Louny,
Osvoboditelů 380, PSČ: 440 58
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
č.j. 43/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace, IČ:
70226601, sídlo: Žatec, Obránců míru 638, PSČ: 438 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 44/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, příspěvková organizace, IČ:
70841543, sídlo: Louny, Pod Nemocnicí 2503, PSČ: 440 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 45/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvkové organizace,
IČ: 62247859, sídlo: Žatec, Pražská 808, PSČ: 438 01
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
č.j. 46/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

název: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, IČ: 61357286,
sídlo: Měcholupy 1, PSČ: 439 31
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 47/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace, IČ:
49120115, sídlo: Louny, Poděbradova 640, PSČ: 440 01
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 48/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Teplice, Čs. Dobrovolců 11, příspěvková organizace, IČ: 61515451,
sídlo: Teplice, Čs. dobrovolců 11/530, PSČ: 415 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 53/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČ:
61515477, sídlo: Duchcov, Kubicových 2/887, PSČ: 419 41
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 55/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, IČ: 61515779,
sídlo: Teplice, Českobratrská 15, PSČ: 415 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 56/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 00555878, sídlo: Teplice, Benešovo náměstí 1/604,
PSČ: 415 49
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 58/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace,
IČ: 00524646, sídlo: Teplice, Alejní 12, PSČ: 415 01
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr.Šrámka 1350, PSČ: 415 02
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
č.j. 61/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace, IČ: 70839913, sídlo: Teplice, U Červeného kostela 110, PSČ: 415
02
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 62/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, IČ:
61515761, sídlo: Bílina, Kmochova 205/10, PSČ: 418 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 63/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČ:
61515582, sídlo: Duchcov, Školní 1, PSČ: 419 01
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 66/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace, IČ: 70839841, sídlo: Teplice, Trnovanská 1331, PSČ: 415 02
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
č.j. 68/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, IČ:
46071172, sídlo: Teplice, Chelčického 4, PSČ: 415 01
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 70/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace, IČ:
46071199, sídlo: Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ: 419 41
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 73/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace, IČ:
61515884, sídlo: Krupka, Libušín 151, PSČ: 417 41
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 74/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace, IČ: 61515876,
sídlo: Tuchlov 47, PSČ: 417 65 Ohníč
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 75/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace, IČ:
46071253, sídlo: Teplice, Masarykova 70, PSČ: 415 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 76/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, IČ:
46071245, sídlo: Duchcov, Družby 1006, PSČ: 419 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 77/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, IČ: 61515809, sídlo: Teplice,
Lípová 651/9, PSČ: 415 01
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
č.j. 79/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, IČ: 49872559, sídlo:
Most, Čs. armády 1530, PSČ: 434 46
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
č.j. 80/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, IČ:
62208870, sídlo: Litvínov, Studentská 640, PSČ: 436 67
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 81/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace,
IČ: 49872427, sídlo: Most, Zd.Fibicha 2778, PSČ: 434 01
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
č.j. 82/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace, IČ:
49872419, sídlo: Most, Topolová 584, PSČ: 434 47
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423, sídlo: Most,
Dělnická 21, PSČ: 434 01
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině
č.j. 86/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace, IČ: 00555584,
sídlo: Litvínov - Hamr, Mládežnická 236,
PSČ: 435 41
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
53

54. č.j. 87/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace,
IČ: 00524905, sídlo: Most, Jana Palacha 711/2, PSČ: 434 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
55. č.j. 88/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana
Palacha 1534, příspěvková organizace, IČ: 63125382, sídlo: Most, Jana Palacha 1534, PSČ:
434 01
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
56. č.j. 89/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková
organizace, IČ: 62209485, sídlo: Most, Zdeňka Štěpánka 340, PSČ: 434 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
57. č.j. 94/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, příspěvková
organizace, IČ: 62209256, sídlo: Most, K.H.Borovského 1146, PSČ: 434 01
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
58. č.j. 95/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace, IČ: 47326484, sídlo: Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
59. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, IČ: 61342645,
sídlo: Chomutov, Mostecká 3000, PSČ: 430 11
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
60. č.j. 100/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, IČ: 61342751, sídlo:
Kadaň, 5. Května 620, PSČ: 432 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
61. č.j. 101/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, IČ: 47792931, sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, PSČ:
431 51
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
62. č.j. 103/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková
organizace, IČ: 47796006, sídlo: Chomutov, Školní 50/1060, PSČ: 430 11
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
63. č.j. 104/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace, IČ:
00673391, sídlo: Chomutov, Palackého 3, PSČ: 430 01
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
64. č.j. 105/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562,
příspěvková organizace, IČ: 61342637, sídlo: Kadaň, Komenského 562, PSČ: 432 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
65. č.j. 106/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace, IČ: 61342688, sídlo: Kadaň, 5. května 680, PSČ: 432 01
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině
66. č.j. 107/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace, IČ: 41324641, sídlo: Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 11
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, IČ:
18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace, IČ: 61345733, sídlo: Chomutov, Čelakovského 822, PSČ: 430 01
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 117/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace, IČ: 61345725,
sídlo: Mašťov, Zámecká 1, PSČ: 431 56
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 118/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, IČ: 61345717, sídlo:
Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
č.j. 119/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace, IČ:
61345784, sídlo: Chomutov, Jiráskova 4140, PSČ: 430 03
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 132/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, IČ: 47274620, sídlo: Děčín I,
Komenského náměstí 4, PSČ: 405 02
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
č.j. 134/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, IČ: 47274603,
sídlo: Rumburk, Komenského 10, PSČ: 408 15
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
č.j. 135/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace, IČ: 47274611, sídlo: Děčín I, Komenského náměstí 2, PSČ: 406 81
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 137/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10,
příspěvková organizace, IČ: 47274689, sídlo: Děčín I, Čs. armády 10, PSČ: 405 02
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 138/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55
příspěvková organizace, IČ: 47274697, sídlo: Děčín VI, Slovanská 1000/55, PSČ: 406 60
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 140/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, IČ:
18383874, sídlo: Varnsdorf, Bratislavská 2166, PSČ: 407 47
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
č.j. 141/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková
organizace, IČ: 14450488, sídlo: Děčín VI, Dělnická 15, PSČ: 405 02
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
č.j. 142/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková
organizace, IČ: 47274719, sídlo: Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ: 407 77
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
č.j. 143/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, IČ:
00673781, sídlo: Děčín, Čsl. mládeže 5/9, PSČ: 405 02
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace,
IČ: 00673773, sídlo: Rumburk, Františka Nohy 6/959, PSČ: 408 30
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, IČ: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská 123,
PSČ: 405 02
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině
č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ:
00556807, sídlo: Děčín IV, Ruská 147, PSČ: 405 02
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace, IČ: 00497029, sídlo: Rumburk, Jiříkovská 840/4, PSČ: 408 01
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 152/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Děčín - Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace, IČ:
00081663, sídlo: Děčín – Libverda, Benešovská 76, PSČ: 405 01
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
č.j. 153/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace,
IČ: 65082133, sídlo: Děčín IX – Bynov, Teplická 65, PSČ: 405 05
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 154/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková
organizace, IČ: 65082478, sídlo: Šluknov, Tyršova 710, PSČ: 407 77
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
č.j. 156/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková
organizace, IČ: 47274409, sídlo: Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, PSČ: 408 01
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
č.j. 158/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace, IČ: 63155931, sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ: 407 21
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 159/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804,
příspěvková organizace, IČ: 65081811, sídlo: Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, PSČ: 407 47
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
č.j. 160/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace, IČ:
65081803, sídlo: Varnsdorf, Národní 512, PSČ: 407 47
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
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92. č.j. 161/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace, IČ:
65082184, sídlo: Rumburk, Růžová 3/1416, PSČ: 408 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
93. č.j. 162/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková
organizace, IČ: 65081765, sídlo: Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, PSČ: 405 02
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
94. č.j. 163/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace,
IČ: 00412066, sídlo: Krásná Lípa, Smetanova 12, PSČ: 407 46
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
95. č.j. 164/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČ:
00412074, sídlo: Lipová u Šluknova 417, PSČ: 407 81
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
96. č.j. 165/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov ″Země dětí″ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace, IČ: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ: 407
21
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
97. č.j. 166/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, IČ:
65082231, sídlo: Rumburk, U stadionu 1133, PSČ: 408 01
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
98. č.j. 172/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace,
IČ: 46773673, sídlo: Litoměřice, Svojsíkova 1, PSČ: 412 65
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
99. č.j. 173/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, IČ: 46773720,
sídlo: Lovosice, Sady pionýrů 600, PSČ: 412 02
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
100. č.j. 174/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, IČ:
46773754, sídlo: Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, PSČ: 413 11
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
101. č.j. 175/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského
3, příspěvková organizace, IČ:46773495, sídlo: Litoměřice, Komenského 3/754, PSČ: 412
62
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
102. č.j. 177/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace, IČ: 46773509, sídlo: Štětí, Kostelní 134, PSČ: 411 08
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
103. č.j. 178/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace, IČ: 46773762, sídlo: Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, PSČ:
413 01
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
104. č.j. 179/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková
organizace, IČ: 00673021, sídlo: Litoměřice, Dlouhá 6/221, PSČ: 412 85
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
105. č.j. 180/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace, IČ: 69411263, sídlo: Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
PSČ: 413 26
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
106. č.j. 183/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, IČ:
00081701, sídlo: Roudnice nad Labem, Vědomice 37, PSČ: 413 01
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
107. č.j. 185/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvková organizace, IČ: 62770233, sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ: 412
01
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
108. č.j. 187/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace, IČ:
46773738, sídlo: Lovosice, Mírová 225, PSČ: 410 02
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
109. č.j. 188/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková organizace,
IČ: 70840024, sídlo: Libochovice, Komenského 299, PSČ: 411 17
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
110. č.j. 189/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace, IČ: 46773282,
sídlo: Štětí, Ostrovní 300, PSČ: 411 08
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
111. č.j. 190/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková
organizace, IČ: 70839824, sídlo: Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, PSČ: 413 01
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině
112. č.j. 191/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, IČ: 70840067,
sídlo: Úštěk, 1. máje 59, PSČ: 411 45
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině
113. č.j. 193/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8,příspěvková organizace,
IČ: 62769651, se sídlem: Litoměřice, Čelakovského 8, PSČ: 412 01
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
114. č.j. 194/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČ: 46773690, sídlo: Třebívlice, Dlažkovice 1, PSČ:
411 15
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
115. č.j. 197/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště,
Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 00082520, sídlo: Chomutov, Černovická 2901,
PSČ: 430 03
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině
116. č.j. 198/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace,
IČ: 00082571, sídlo: Lovosice, Osvoboditelů 2, PSČ: 410 34
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
117. č.j. 199/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace,
IČ: 18380824, sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
118. č.j. 201/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace, IČ: 00082627, sídlo:
Trmice, Václavské náměstí 10, PSČ: 400 04
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
Výše uvedené dodatky příspěvkových organizací škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem nabývají účinnosti dne 4. 4. 2012.
B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 31. 5. 2012
Usnesení č. 44/101R/2012
Školská rada
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
ukončení tříletého funkčního období člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to
v souladu s ust. § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následovně:
Školská rada Střední průmyslové školy, Most, Topolová 584
Mgr. Pavel Karel Markvart, bytem: Šafaříkova 2399/39, 430 03 Chomutov
ke dni 31. 3. 2012

B)

jmenuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. n) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, člena školské rady, následovně:
Školská rada Střední průmyslové školy, Most, Topolová 584
Bc. Jarmila Svobodová, nar. 18. 2. 1966, bytem: nám. Svobody 2/2, 415 01 Teplice
s účinností od 4. 4. 2012

C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2012

Usnesení č. 45/101R/2012
Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem
2012-2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, materiál Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách
zřizovaných Ústeckým krajem 2012-2016 (návrh),
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle ust. § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh Strategie na zlepšení výsledků
vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012-2016 dle přílohy
předloženého materiálu.
C)

ukládá
Ing. Petru Jakubcovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2012

Usnesení č. 46/101R/2012
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změny v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

B) neschvaluje
1. navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně
právní činnost, forma denní, z 240 na 270 žáků, pro Střední školu technickou, Most,
příspěvková organizace,
2. navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost, forma denní, z 80 na 120 žáků, pro Soukromou střední odbornou
školu (1.KŠPA) s.r.o.
C) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2012
Usnesení č. 47/101R/2012
Souhlas s partnerstvím v projektu – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 32a odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu v programu ESF „Zvyšování
pracovních a sociálních kompetencí u mladých lidí” pro:
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, IČ:
14450488, sídlo: Děčín VI, Dělnická 15, PSČ: 405 02
Usnesení č. 48/101R/2012
Poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele – rok 2012 – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí
s poskytnutím účelově určeného příspěvku zřizovatele – pro rok 2012, pro příspěvkové
organizace:
1.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, IČ: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem,
Palachova 35, PSČ: 400 01, ve výši 200 000,- Kč, na zabezpečení praktické výuky a
odborné praxe v Krajské zdravotní a. s.

2.

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423, sídlo: Most,
Dělnická 21, PSČ: 434 01, ve výši 926 000,- Kč, na revitalizaci Krajského vzdělávacího
střediska strojírenství pro NC stroje.

B) ukládá
1 . Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 5. 2012
2 . Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, dle části A) 1. tohoto usnesení, předložit
vyúčtování poskytnutého účelově určeného příspěvku.
Termín: 31. 12. 2012
3 . Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, dle části A) 2. tohoto usnesení, předložit
vyúčtování poskytnutého účelově určeného příspěvku.
Termín: 31. 10. 2012
Usnesení č. 49/101R/2012
Použití části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investičního – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s použitím části prostředků rezervního fondu, k posílení fondu investičního Vyšší odborné
školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvkové organizace, IČ: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem, Palachova 35, PSČ: 400 01,
ve výši 705 000,- Kč, na nákup digitálního přístroje OPG Planmeca (215 000,- Kč) a
skenovacího zařízení pro počítačové frézování protetiky CAD/CAM systém (490 000,- Kč).
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2012
Usnesení č. 50/101R/2012
Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství k 31. 12.
2011, dle příloh předloženého materiálu.
Usnesení č. 51/101R/2012
Dotační program: „Volný čas 2012“ – schválení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhodla
dle ust. § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty právnickým a fyzickým osobám dle
přílohy 7 tohoto usnesení.
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), v platném znění, r o z h o d n o u t o poskytnutí neinvestiční dotace
na projekty obcí dle přílohy předloženého materiálu a dále poskytnutí neinvestiční dotace na
projekty právnickým osobám dle přílohy předloženého materiálu.
C) ukládá
1. Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2012
2.

Ing. Petru Jakubcovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části B)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 18. 4. 2012

Usnesení č. 52/101R/2012
Dotační program: „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“ – schválení
dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s poskytnutím dotace účelově určené na realizaci projektů v rámci dotačního programu
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012“
1. pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem, v celkovém objemu 537 tis. Kč,
dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
2. pro školy a školská zařízení zřizované obcí v celkovém objemu 440 tis. Kč, dle přílohy č.
9 tohoto usnesení
3. pro soukromé školy v celkovém objemu 23 tis. Kč, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení a předložit smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace se subjekty uvedenými v příloze č. 9 a 10 tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 30. 6. 2012
Usnesení č. 53/101R/2012
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)souhlasí
s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2008 a 2009 tj.
s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán obce Rokle do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Arnoltice do 31. 12. 2013
- Územně plánovací dokumentace obce Jánská do 31. 12. 2013
- Územní plán obce Klapý do 30. 6. 2012
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B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit výjimku projektům uvedeným v bodě A)
C) u k l á d á
Ing. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 18. 4. 2012
Usnesení č. 54/101R/2012
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 - návrh dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 dle příloh předloženého
materiálu.
B) rozhodla
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektů Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2012 místním akčním skupinám a ve výši dle přílohy č. 11 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Ing. Radku Vonkovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dotací Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2012 dle příloh předloženého materiálu Zastupitelstvu Ústeckého
kraje ke schválení
Termín: 18. 4. 2012
D) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012
dle příloh předloženého materiálu schválit
Usnesení č. 55/101R/2012
Projekty pro Regionální operační program NUTS II Severozápad, výzva č. 33, oblast podpory 1.3
Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zahájením přípravy těchto projektových záměrů do výzvy č. 33 Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad:
1. Centrum celoživotního vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola
energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace);
2. Výstavba víceúčelové haly odborného výcviku, vč. vybavení (Střední škola stavební a
technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace);
3. Modernizace prostor a vybavení pro preferované stavební obory (Střední škola stavební a
technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace);
4. Modernizace výuky, stavební a technické projekty (Střední škola stavební a technická, Ústí
nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace);
5. Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální
Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace);
63

6. Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední
škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace)
B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit přípravu a
předložení žádostí o dotaci na realizaci projektových záměrů dle bodu A) v rámci výzvy č. 33
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
Termín: 14. 6. 2012
Usnesení č. 56/101R/2012
Projekt "Žijeme Londýnem"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o nabídce Českého olympijského výboru prezentace Ústeckého kraje při příležitosti
konání Olympijských her v Londýně v roce 2012

B)

souhlasí
s účastí Ústeckého kraje v projektu „Žijeme Londýnem“

C)

ukládá
1. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit nezbytné kroky pro
přípravu a realizaci prezentace Ústeckého kraje v rámci projektu „Žijeme Londýnem“.
Termín: 31. 7. 2012
2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie-přípravy a realizace projektů, ve
spolupráci s Ing. Jiřím Válkou, odbor regionálního rozvoje, připravit smlouvu o poskytnutí
dotace, zapracovat podmínky účasti Ústeckého kraje v projektu „Žijeme Londýnem“.
Termín: 14.12.2012

Usnesení č. 57/101R/2012
Revokace usnesení č. 46/96R/2012
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení č. 46/96R/2012, bod A), odstavec 3, písmeno d

B)

rozhodla
o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
d) Technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam významných
služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí v minimálním rozsahu těchto služeb dle níže uvedeného popisu,
přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydaná jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této
osoby získat z důvodu spočívajících na její straně, přičemž tyto důvody uvede
uchazeč stručně v čestném prohlášení;
Popis minimálního rozsahu významných služeb, uvedených v seznamu:
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- návrh strategie komunikace a realizace alespoň 1 (jedné) komplexní kampaně
v oblasti cestovního ruchu s minimálním rozpočtem 0,5 mil. Kč. Kampaň
zaměřenou na podporu návštěvnosti konkrétní oblasti nebo konkrétních míst, která
proběhla v alespoň dvou různých mediálních typech (např. rozhlas a tisk, nebo
www a outdoor, …)
- návrh strategie komunikace a realizace alespoň 1 (jedné) regionální kampaně
v oblasti cestovního ruchu. Regionální kampaní se rozumí kampaň na podporu
výrobku nebo služeb realizovaná pro klienta s dopadem na území přibližné
velikosti kraje;
- realizace alespoň 1 (jedné) prezentace na veletrhu nebo výstavě v oblasti
cestovního ruchu. Prezentací na veletrhu nebo výstavě se rozumí návrh a realizace
expozice, nebo části expozice, programu;
- výroba alespoň 5 (pěti) různých publikací v oblasti cestovního ruchu (časopis,
kniha, informační brožura atp.) v nákladu minimálně 1.000 (tisíc) kusů každé z
publikací; výroba publikace znamená minimálně grafické práce na publikaci,
předtisková příprava a tisk publikace;
- výroba alespoň 3 (tři) různých webových stránek v oblasti cestovního ruchu;
výrobou webové stránky se rozumí návrh struktury stránek, návrh a realizace
grafiky, návrh a realizace funkcionality (např. e-shop, management reakcí
zákazníků/ návštěvníků, otázky a odpovědi atp.);
- návrh a realizace alespoň 5 (pěti) různých kampaní ve venkovních mediích o
formátu minimálně CLV s minimálním rozpočtem 0,2 mil. Kč; návrh a realizace
znamená tvorbu komunikační myšlenky, grafický návrh, tisk plakátů, výběr ploch,
jejich nákup, vylepení a kontrola ploch a zpětné hodnocení;
3.O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
Usnesení č. 58/101R/2012
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi dle příloh č. 12 až 15 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit dodržování
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi dle bodu A) tohoto usnesení Krajským úřadem a všemi příspěvkovými
organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem
Termín: 15. 4. 2012

Usnesení č. 59/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ
praktická Ústí n. L., Studentská – oprava střechy nad objektem A“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „ZŠ praktická Ústí n. L., Studentská – oprava střechy nad objektem A“

B)

rozhodla
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O přidělení této veřejné zakázky a o uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s uchazečem Z.E.R.O.STAV inženýring a.s.; Chlumecká 327, 403
39 Chlumec; IČ: 28673042, který podal nejvhodnější nabídku, a to za těchto podmínek
uvedených v nabídce:
 celková nabídková cena:
3.999.962,55 Kč bez DPH
 celková nabídková cena:
4.799.955,06 Kč včetně DPH
 doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:
12
 záruční doba v měsících, nejvýše však 60 měsíců:
60
C) u k l á d á
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky malého rozsahu, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné zakázky
s vybraným uchazečem zadavateli a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 4. 2012
Usnesení č. 60/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„CSP Litoměřice, Domov na Pustaji Křešice-výstavba objektu garáží-hosp. zázemí“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „CSP Litoměřice, Domov na Pustaji Křešice-výstavba objektu garáží-hosp. zázemí“

B)

rozhodla
O přidělení této veřejné zakázky a o uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s uchazečem North stav a.s.; Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad
Labem; IČ: 25045997, který podal nejvhodnější nabídku, a to za těchto podmínek uvedených
v nabídce:
 celková nabídková cena:
3.123.337,01 Kč bez DPH
 celková nabídková cena:
3.560.604,21 Kč včetně DPH
 doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:
23
 záruční doba v měsících, nejvýše však 60 měsíců:
60

C) u k l á d á
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky malého rozsahu, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné zakázky
s vybraným uchazečem zadavateli a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 4. 2012
Usnesení č. 61/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Hotelová škola, OA
a SPŠ Teplice, Benešovo nám. – výměna oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. – výměna oken“.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. – výměna oken“.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo nám. – výměna oken“.
B) rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče Idealfenster a.s., Chudeřice 142, 418 01
Bílina, IČO: 14864690, když nabídka není úplná dle § 71 odst. 8 písm. b), kdy návrh
smlouvy o dílo předložený v nabídce není podepsán oprávněnou osobu jednat jménem či
za uchazeče, jak vyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku
2. Podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o vyloučení uchazečů:
• České dřevařské závody Praha, a.s., Poupětova 3, 170 00 Praha 7, IČO: 00014010, a to
když:
- uchazeč ve své nabídce nedoložil dle § 53 odst. 1 písmene a) a b) zákona výpis
z rejstříku trestů právnické osoby a místopředsedy představenstva Ing. Vladimíra
Kricnera.
- uchazeč ve své nabídce předložil staré znění čestného prohlášení dle § 53 odst. 1
písmen c) a d) zákona a nepředložil čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písmene k).
• GEUS okna+dveře, pobočka Teplice, Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO:
46356835, a to když:
- uchazeč ve své nabídce nepředložil dle § 54 písmene d) zákona doklad osvědčující
odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů, dále dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika
nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb.v platném znění.
3. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a o přidělení této zakázky uchazeči HAVI s.r.o.; Novosedlická 2888, 415 01
Teplice; IČ: 40232981 za podmínek uvedených v nabídce:
- Celková nabídková cena bez DPH:
4.939.319,00 Kč
- Celková nabídková cena včetně DPH:
5.921.183,00 Kč
- Termín plnění od předání staveniště v týdnech: 11
- Délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců: 60
C) u k l á d á
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména uzavřít a podepsat smlouvy s vybraným uchazečem a další úkony
související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 5. 2012
2.

Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu s vybraným
uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 5. 2015

Usnesení č. 62/101R/2012
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Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Dětský domov a ŠJ Krásná Lípa – izolace hlavní budovy“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Dětský domov a ŠJ Krásná Lípa – izolace hlavní budovy“

B)

rozhodla
O přidělení této veřejné zakázky a o uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s uchazečem ZEPS s.r.o., Cvikov, Lindava 84, IČO: 28688651,
který podal nejvhodnější nabídku, a to za těchto podmínek uvedených v nabídce:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH:
2 483 277,00
 celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
2 830 936,00
 doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:
13
 záruční doba v měsících, nejvýše však 60 měsíců:
48
ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky malého rozsahu, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné zakázky
s vybraným uchazečem zadavateli a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 4. 2012

C)

Usnesení č. 63/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„SPŠ strojní a elektrotechnická, revitalizace areálu školy – 8.etapa – oplocení areálu a úprava
venkovních ploch“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „SPŠ strojní a elektrotechnická, revitalizace areálu školy – 8.etapa – oplocení areálu
a úprava venkovních ploch“

B)

rozhodla
O přidělení této veřejné zakázky a o uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s uchazečem Severočeská stavební, a.s., Ústí nad
Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 231/17, IČO: 25458426, který
podal nejvhodnější nabídku, a to za těchto podmínek uvedených v nabídce:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH:
2 994 392,72
 celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
3 593 271,27
 doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy:
17
 záruční doba v měsících, nejvýše však 60 měsíců:
60

C)

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky malého rozsahu, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem.
Termín: 30. 4. 2012
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2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné
zakázky s vybraným uchazečem zadavateli a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 4. 2012
Usnesení č. 64/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Ústav sociální péče
Jiříkov – rekonstrukce ÚSP Jiříkov - dodatečné stavební práce“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na
stavební práce „Ústav sociální péče Jiříkov – rekonstrukce ÚSP Jiříkov - dodatečné
stavební práce“ dle přílohy tohoto materiálu
2 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Ústav sociální péče Jiříkov – rekonstrukce ÚSP Jiříkov - dodatečné stavební práce“ dle
přílohy tohoto materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Ústav sociální péče Jiříkov – rekonstrukce ÚSP Jiříkov - dodatečné stavební práce“ dle
přílohy tohoto materiálu.
4 . Rekapitulace ceny stavby na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústav sociální
péče Jiříkov – rekonstrukce ÚSP Jiříkov - dodatečné stavební práce“ dle přílohy tohoto
materiálu.

B)

rozhodla
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) o výběru této nabídky a přidělení veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Ústav sociální péče Jiříkov – rekonstrukce ÚSP Jiříkov - dodatečné stavební práce“,
dodavateli: HERKUL a.s., Rybná 682/14, 110 01 Praha 1, doručovací adresa a provozovna ,
Chánov č.p.52, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638, a to za podmínek uvedených v nabídce:
 Původní cena dle SOD:
 Konečná cena včetně dod. č. 1-3:
Dodatek č. 3- přípočty:
Dodatek č. 3- odpočty:

C)

180 223 813,49 Kč bez DPH
198 729 785,67 Kč bez DPH
17 727 687,53 Kč bez DPH
6 753 679,35 Kč bez DPH

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména uzavřít a podepsat dodatek č. 3 ke stávající smlouvě o dílo
s vybraným uchazečem.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření dodatek č. 3 k dosavadní
smlouvě o dílo na plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji
k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 4. 2012

Usnesení č. 65/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola
elektrotechniky a spojů Ústí n. L, Výstupní – zateplení střech včetně hydroizolací“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí n. L, Výstupní – zateplení střech
včetně hydroizolací“, dle přílohy tohoto materiálu
2 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí n. L, Výstupní – zateplení střech včetně
hydroizolací“ , dle přílohy tohoto materiálu
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí n. L, Výstupní – zateplení střech
včetně hydroizolací“, dle přílohy tohoto materiálu
rozhodla
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
uchazeče a o přidělení veřejné zakázky tomuto uchazeči Stavební a obchodní společnost
Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10, IČO: 25014111 za podmínek uvedených v jeho
nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH:

5 447 875,00 Kč

Nabídková cena s DPH:
Termín plnění od výzvy k převzetí staveniště
v týdnech
Poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60
měsíců

6 537 450,00 Kč
8
60

C) u k l á d á
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.
Termín: 31. 5. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu odboru investičního zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění veřejné zakázky
s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu zadavateli.
Termín: 31. 5. 2012
Usnesení č. 66/101R/2012
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ technická a
automobilní, Chomutov – REKO plášťů budov v obj. Pražská 702“ formou užšího řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „SŠ technická a automobilní, Chomutov – REKO plášťů budov v obj. Pražská
702“ dle přílohy tohoto materiálu.
2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „SŠ technická a automobilní, Chomutov – REKO plášťů budov v obj. Pražská
702“ dle přílohy tohoto materiálu.

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ technická a automobilní, Chomutov –
REKO plášťů budov v obj. Pražská 702“ uchazeče RRR spol. s r.o., sídlem 17. listopadu
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5349, Chomutov, PSČ 430 04, IČO 254 10 946, protože podal nabídku, která nesplnila
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 1 zákona, když
bankovní záruka předložená v nabídce uchazeče neměla platnost po celou dobu zadávací
lhůty.
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
a o přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ technická a automobilní,
Chomutov – REKO plášťů budov v obj. Pražská 702“ uchazeči Stavební a obchodní
společnost Most spol. s r.o., sídlem Obrnice 10, Obrnice, PSČ 435 21, IČO 250 14 111, a
to za podmínek uvedených v nabídce:
- Cena bez DPH:
34 961 657,- Kč
- Cena včetně DPH:
41 953 988,40 Kč
- Termín plnění od předání a převzetí staveniště v týdnech:
47 týdnů
- Délka poskytované záruky v měsících, nejvýše však 60 měsíců:
60 měsíců.
C)

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky, zejména uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu o dílo na plnění
veřejné zakázky s vybraným uchazečem a tuto předložit k podpisu hejtmance Ústeckého
kraje.
Termín: 30. 4. 2012

Usnesení č. 67/101R/2012
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „SŠ řemesel a služeb Děčín –
výměna oken hlavní budovy“ - dodatečné stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. o přidělení této veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce s názvem
„SŠ řemesel a služeb Děčín – výměna oken hlavní budovy“, dle změnového listu č. 1
uvedeného v příloze tohoto materiálu, původnímu dodavateli DANIEL – LM s.r.o.;
Karlovo náměstí 290/16; 120 00 Praha 2; IČ: 25046098, se kterým byla uzavřena
původní smlouva o dílo.
Původní cena dle SoD:
10 554 070,76 Kč bez DPH
Vícepráce:
608 625,80 Kč bez DPH
730 350,96 Kč včetně DPH
Méněpráce:
613 974,78 Kč bez DPH
736 769,74 Kč včetně DPH
Výsledná cena dle dodatku č. 1:
10 548 721,78 Kč bez DPH
2. o změně termínu plnění uvedeného v původní Smlouvě o dílo vyvolaného přerušením
stavebních prací z důvodu finančního krytí zajištěného pro rok 2011, do 14. 5. 2012.
Celkový vysoutěžený termín plnění 20 týdnů od předání staveniště uvedený v původní
smlouvě o dílo bude dodržen.

B)

ukládá
Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony veřejné
zakázky a předložit výsledek veřejné zakázky s doporučením na přidělení veřejné zakázky.
Termín: 31. 5. 2012

Usnesení č. 68/101R/2012
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Přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2011
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace, po splatnosti nad
1 rok k 31. 12. 2011, dle přílohy tohoto materiálu.
Usnesení č. 69/101R/2012
Aktualizace odpisového plánu, finančního plánu a odvodu z investičního fondu Krajské
majetkové, příspěvkové organizace, na rok 2012
Rada Ústeckého kraje po projednání

587
587
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19

606
606

712 146
712 146

858 1 464 1 299
858 1 464 1 299

146
146

0
0

upravený
odvod

výjimky

změna odvodu

schválený
odvod

celkem

odpisy
nemovitého
majetku

změna

odpisy
movitého
majetku
schválené odpisy
nemovitého
majetku

změna

schválené
odpisy
movitého
majetku

A) s o u h l a s í
1. s úpravou závazného ukazatele – příspěvek na provoz na rok 2012 – z důvodu zvýšení
odpisů o odpisy nemovitého majetku u Krajské majetkové, příspěvkové organizace, zvýšení
o 146 tis. Kč na 13 486 tis. Kč,
2. s úpravou odpisového plánu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, na rok 2012 dle
přílohy předloženého materiálu. V případě navýšení odpisového plánu odpisy movitého
majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného
hospodaření,
3. s úpravou závazného ukazatele – výše povinného odvodu z odpisů na rok 2012 – z důvodu
zvýšení odpisů nemovitého majetku u Krajské majetkové, příspěvkové organizace takto:
v tis.
Kč
Odpisy 2012

1 445
1 445

B) bere na vědomí
upravený finanční plán Krajské majetkové, příspěvkové organizace, v souvislosti s úpravou
odpisového plánu na rok 2012 dle přílohy předloženého materiálu.
Usnesení č. 70/101R/2012
Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu Krajské
majetkové, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, ve výši 1 065 tis. Kč na stavební úpravy a udržovací práce
k statickému zabezpečení opěrné zdi oddělující pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje
od pozemku Mateřské školy Centrum, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Na Schodech.
Usnesení č. 71/101R/2012
Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská
majetková, příspěvková organizace
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o změně zřizovací listiny: č.j. 213/2002 ze dne 1.10.1991, ve znění změn a dodatků,
příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 16 tohoto usnesení.
B) b e r e n a v ě d o m í
vydání úplného znění zřizovací listiny č.j. 213/2002 Krajské majetkové, příspěvkové
organizace dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.
C) u k l á d á
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2012
1.
Usnesení č. 72/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- stavba: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na p.p.č. 427/4
- stavba: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na p.p.č. 427/5
- stavba: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na p.p.č. 427/6
- stavba: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna na p.p.č. 427/7
- pozemek: p.p.č. 427/4 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 427/5 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 427/6 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 427/7 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Dubí, k.ú. Dubí-Pozorka, zapsaných na LV č. 1960 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

2.
Usnesení č. 73/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- stavba: č.p. 541, část obce Trmice, způsob využití: rodinný dům, umístěna na p.p.č. 517,
- stavba: č.p. 605, část obce Trmice, způsob využití: rodinný dům, umístěna na p.p.č. 518,
- pozemek: p.p.č. 517 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 518 o výměře 245 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
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obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsaných na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
3.
Usnesení č. 74/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 1414 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 987, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
4.
Usnesení č. 75/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 473/2 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 473 o výměře 9922 m2 dle geometrického plánu č. 467922/2011 ze dne 30.1.2012),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
5.
Usnesení č. 76/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům
Pavlovi Peterovi a Kamile Peterové, oba bytem Orasice 61, Počedělice, PSČ 440 01 a to:
- pozemek: p.p.č. 594/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z p.p.č. 594/1 o výměře 18143 m2 geometrickým plánem č. 177195/2011 ze dne 8. 11. 2011)
obec Orasice, k.ú. Počedělice, zapsané na LV č. 307 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.268,--Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
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3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

6.
Usnesení č. 77/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Petrovi
Šeremetovi, bytem: Horská 64, 417 12 Proboštov u Teplic, a to:
- pozemek: p.p.č. 439/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba LV 6204,
obec Teplice, k.ú. Prosetice, zapsané na LV č. 6179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 38.220,- 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.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

7.
Usnesení č. 78/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011
ze dne 5.5.2010.

2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí 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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-

budova: č.p. 411, část obce Děčín I - Děčín, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území na p.p.č. 2277,
- pozemek: p.p.č. 2277 o výměře 752 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 52.292,40 Kč
a za podmínky zřízení předkupního práva k předmětným nemovitostem ve prospěch
prodávajícího a provozování sociálních služeb, a to po dobu 10 let od převodu
vlastnických práv a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech
1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

8.
Usnesení č. 79/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011
ze dne 5.5.2010.

2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu
městu Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, a to:
- budova: č.p. 445, část obce Děčín I - Děčín, způsob využití: občanská vybavenost,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území na p.p.č. 2239,
- pozemek: p.p.č. 2239 o výměře 486 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 5306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 52.292,40 Kč
a za podmínky zřízení předkupního práva k předmětným nemovitostem ve prospěch
prodávajícího a provozování sociálních služeb, a to po dobu 10 let od převodu
vlastnických práv a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech
1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012
B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012
9.
Usnesení č. 80/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitostí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 56/24Z/2011 bod B) ze dne 29.6.2011 z vlastnictví
Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to z původně stanovené výše 600 000,- Kč
na 490 000,- Kč.
10.
Usnesení č. 81/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitostí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 52/24Z/2011 ze dne 29.6.2011 z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to z původně stanovené výše 1 490 000,- Kč na 990 000,- Kč.
11.
Usnesení č. 82/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitostí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/23Z/2011 ze dne 13.4.2011 z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to z původně stanovené výše 290 000,- Kč na 150 000,- Kč.
12.
Usnesení č. 83/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitostí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/23Z/2011 ze dne 13.4.2011 z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to z původně stanovené výše 1 900 000,- Kč na 990 000,- Kč.
13.
Usnesení č. 84/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitostí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 71/23Z/2011 ze dne 13.4.2011 z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to z původně stanovené výše 1 800 000,- Kč na 990 000,- Kč.
14.
Usnesení č. 85/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Ing. Ladislavu
Rychteckému, bytem: Maroldova 451/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2,
RČ: 750703/2390, a to:
- pozemek: p. p. č. 40/2 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 40 o výměře 1823 m2, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, geometrickým plánem č. 2199-3/2012 ze dne
16. 1. 2012)
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 5277 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 11.064,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Evropská obchodní
akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČ: 47274611.
3. uložit 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

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

15.
Usnesení č. 86/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011
ze dne 5.5.2010.

2. rozhodnout o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Litvínovská uhelná a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, IČ: 28677986, a to:
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pozemek: p.p.č. 256/46 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice ((pozemek byl oddělen z p.p.č. 256/42 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 187-7/2012 ze dne 2.2.2012)
obec Most, k.ú. Ervěnice, zapsané na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 46 556,- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí Pozorka, IČ: 00080837.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

16.
Usnesení č. 87/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 2835/3 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2851/3 o výměře 539 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 2875/2 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- stavbu chodníku na pozemku p.č. 2851/5 o výměře 53,85 m2
obec Očihov, k.ú. Očihov, zapsaný na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
17.
Usnesení č. 88/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Křesín, se
sídlem Křesín 77, PSČ 410 02, Lovosice, IČ: 00263842, a to:
- pozemek: p.p.č. 1478/7 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1478/1 o výměře 14871 m2 dle
geometrického plánu č. 260-199/2011 ze dne 4.1.2012),
- pozemek: p.p.č. 1482/5 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1482/4 o výměře 3222 m2 dle
geometrického plánu č. 259-199/2011 ze dne 30.12.2011),
- pozemek: p.p.č. 1482/6 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1482/4 o výměře 3222 m2 dle
geometrického plánu č. 259-199/2011 ze dne 30.12.2011),
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obec Křesín, k.ú. Křesín zapsané na LV č. 558 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
18.
Usnesení č. 89/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu
Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice, IČ: 00266621, a to:
pozemek: část p.p.č. 1646/13 o výměře max. 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj

-

pozemek: část p.p.č. 2405 o výměře max. 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Trnovany zapsané na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

-

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
Statutárním městem Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice, IČ:
00266621, na budoucí darování (převod) nemovitostí, a to:
pozemek: část p.p.č. 1646/13 o výměře max. 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
-

pozemek: část p.p.č. 2405 o výměře max. 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Trnovany zapsané na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
-

2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu B)1. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

19.
Usnesení č. 90/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk, se
sídlem tř. 9. května 1366, Rumburk, 408 01, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p.p.č. 38/16 o výměře 642 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/17 o výměře 109 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/18 o výměře 69 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/19 o výměře 81 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/20 o výměře 25 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/21 o výměře 29 m2,
(vše odděleno z p.p.č. 38/8 o výměře 11782 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 1106-254/2011 ze dne 15. 12. 2011)
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsané na LV č. 2621 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
20.
Usnesení č. 91/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 422/5 o výměře 1903 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- část tělesa komunikace III/2466 včetně příslušenství a součástí v úseku od začátku obce
až na konec silnice III/2466 v délce cca 0,246 km (provozní staniční od km 0,560 do km
0,806) na pozemku p.č. 422/5
vše v obci Koštice, k.ú. Želevice, zapsaný na LV č. 538 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.

21.
Usnesení č. 92/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 847/1 o výměře 5209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: část p.č. 869/1 o výměře cca 23844 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- část tělesa komunikace III/23724 včetně příslušenství a součástí v úseku od začátku
obce až na konec silnice III/23724 v délce cca 0,299 km (provozní staničení od km 0,000 do
km 0,299) na pozemcích p.č.847/1 a 869/1
vše v obci Žerotín, k.ú. Žerotín u Panenského Týnce, zapsané na LV č. 360 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
22.
Usnesení č. 93/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lužice, se
sídlem Lužice 89, PSČ 435 24, Lužice, IČ: 00266051, a to:
- pozemek: část p.p.č. 984/3 o výměře max. 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: část p.p.č. 998/2 o výměře max. 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Lužice, k.ú. Lužice u Mostu zapsané na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a
obcí Lužice, se sídlem Lužice 89, PSČ 435 24, Lužice, IČ: 00266051 na budoucí
darování (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 984/3 o výměře max. 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: část p.p.č. 998/2 o výměře max. 600 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Lužice, k.ú. Lužice u Mostu zapsané na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu B) 1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

23.
Usnesení č. 94/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litvínov, se
sídlem nám. Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 266027, a to:
- pozemek: p.p.č. 2920/9 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2920/10 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
24.
Usnesení č. 95/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Bystřany, sídlem Pražská 32, Bystřany, 417 61, IČ: 00266256, a to:
- pozemek: p.p.č. 434/1 o výměře 1109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 434/1 o výměře 1868 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 957-46/2011 ze dne 26. 10. 2011)
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsané na LV č. 1300 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, 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.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

25.
Usnesení č. 96/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 . rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Křesín, se sídlem Křesín 77, PSČ 410 02, Lovosice, IČ: 00263842, a to:
- pozemek: p.p.č. 694/25 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 694/23 o výměře 4450 m2 dle
geometrického plánu č. 259-191/2009 ze dne 6.1.2010),
- pozemek: p.p.č. 694/28 o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 694/23 o výměře 4450 m2 dle
geometrického plánu č. 259-191/2009 ze dne 6.1.2010),
- pozemek: p.p.č. 694/32 o výměře 319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 694/1 o výměře 12819 m2 dle
geometrického plánu č. 280-198/2011 ze dne 6.12.2011),
obec Křesín, k.ú. Levousy zapsané na LV č. 821 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.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

26.
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Usnesení č. 97/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Litvínov, se sídlem nám. Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: p.p.č. 2559/10 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 2559/1 o výměře 11657 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2319-274/2011 ze dne 3.8.2011)
obec Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, zapsané na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí - Pozorka, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

27.
Usnesení č. 98/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. 2950/2 o výměře 938 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4338/2011 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. 2950/2 o výměře 938 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
84

obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

28.
Usnesení č. 99/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. 847/36 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 797/2012 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. 847/36 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012
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29.
Usnesení č. 100/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Mnetěš, se sídlem Mnetěš 28, Roudnice nad Labem, 413 01, IČ: 00264075, a to:
- pozemek: p.p.č. 701/32 o výměře 929 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území (oddělen z p.p.č.
701/2 o výměře 9847 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 378725/2011 ze dne 13. 10. 2011)
obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Mnetěš, za kupní cenu 37.160,--Kč (929 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.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A)1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

30.
Usnesení č. 101/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslavy
Lebedové, bytem Ježkova 3229/20, Ústí nad Labem, PSČ 400 11, a to:
- pozemek: p. p. č. 274/1 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Svádov, zapsané na LV č. 150 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 700,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 18. 4. 2012
31.
Usnesení č. 102/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Bystřany, se sídlem Pražská 32, Bystřany, 417 61, IČ: 00266256, a to:
- pozemek: p.p.č. 545/4 o výměře 902 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (nově vzniklý z části p.p.č. 545/1 díl „a“ o výměře 753 m2, části p.p.č 546 díl
„b“ o výměře 99 m2 a části p.p.č. 912/6 díl „c“ o výměře 50 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 956-50/2011 ze dne 24. 11. 2011)
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Bystřany, za kupní cenu 36.080,--Kč (902
m2 – 40,--Kč/m2) + úhrada nákladů spojených s převodem ve výši 21.600,--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. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválené v bodu A)1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

32.
Usnesení č. 103/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
spoluvlastníků Michaely Běželové (podíl ½), bytem Nová 1394/12, Ústí nad Labem 3,
PSČ 400 03 a Pavla Hořejšího (podíl ½), bytem Nová 1394/12, Ústí nad Labem 3, PSČ
400 03, a to:
- pozemek: p. p. č. 4/3 o výměře 153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Libouchec, k.ú. Čermná u Libouchce, zapsané na LV č. 469 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 6.120,-- Kč a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
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2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení, k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

33.
Usnesení č. 104/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od FARM
LIBĚŠICE, s.r.o., se sídlem Vězeňská 5/116, Praha 1, 110 00, IČ: 26731053, a to:
- pozemek: p.p.č. 1001/9 o výměře 671 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 1001/7 o výměře 1172 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 155-8/2012 ze dne 9. 2. 2012)
obec Liběšice, k.ú. Dobříčany, zapsané na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Žatec,
- pozemek: p.p.č. 759/2 o výměře 214 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 759 o výměře 719 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 222-9/2012 ze dne 9. 2. 2012)
obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Žatce, zapsané na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec,
za kupní cenu 35.400,--Kč (885 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.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

34.
Usnesení č. 105/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Krásná Lípa, se sídlem Masarykova 246/6, Krásná Lípa, 407 46, IČ: 00261459, a to:
- pozemek: p.p.č. 502/7 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3064/53 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 3077/2 o výměře 719 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro město Krásná Lípa, za kupní cenu
41.850,--Kč (837 m2 – 50,--Kč/m2) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A)1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

35.
Usnesení č. 106/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Kámen, se sídlem Kámen 40, Ludvíkovice, 407 13, IČ: 00832189, a to:
- pozemek: p.p.č. 1639/2 o výměře 8841 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Kámen, k.ú. Kámen, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Kámen, za kupní cenu 353.640,--Kč (8841 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.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A)1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

36.
Usnesení č. 107/101R/2012
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Přílohy č. 20 tohoto
usnesení mezi QINN INVEST, s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, PSČ 430 01, Chomutov,
IČ: 60281359 a Ústeckým krajem, na budoucí nákup (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3204/281 o výměře 54 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek
oddělen z p.p.č. 3204/265 dle geometrického plánu č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
- pozemek: část p.p.č. 4190/5 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 4190/1 dle geometrického plánu
č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
- pozemek: část p.p.č. 4190/6 o výměře 295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 4190/1 dle geometrického plánu
č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
- pozemek: část p.p.č. 4230/7 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 4230/4 dle geometrického plánu
č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
- pozemek: část p.p.č. 4231/3 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 4231/1 dle geometrického plánu
č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
- pozemek: část p.p.č. 4238/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 4238 dle geometrického plánu č.
2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsaných na LV č. 1 pro Město
Roudnice nad Labem
- pozemek: část p.p.č. 3204/280 o výměře 6 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek
oddělen z p.p.č. 3204/114 dle geometrického plánu č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 10002 pro
ČR – Pozemkový fond ČR
- pozemek: část p.p.č. 2960/59 o výměře 44 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek
oddělen z p.p.č. 2960/3 dle geometrického plánu č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 3401 pro
POHONA PH, s.r.o.
- pozemek: část p.p.č. 2960/60 o výměře 35 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek
oddělen z p.p.č. 2960/19 dle geometrického plánu č. 2745-15/2011 ze dne 28.1.2011),
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 7871 pro
PROtakt, s.r.o.
vše u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
- stavba kruhového objezdu SO – 02 umístěná na pozemcích p.č. 3204/281, 4190/05,
4190/6, 4230/7, 4231/3, 4238/2, 3204/280, 2960/59, 2960/60 v k.ú. Roudnice nad
Labem
za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč + DPH v souvislosti se stavbou „Obchodní centrum
Roudnice nad Labem – HYPERMARKET, SO 02 kruhový objezd“.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

37.
Usnesení č. 108/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o nákupu (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. 4065/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1108,
- pozemek: p.p.č. 4065/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1108,
- pozemek: p.p.č. 4065/8 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1108,
- pozemek: p.p.č. 4065/9 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: stavba LV 1108,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových za kupní cenu 46.900,- Kč a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

38.
Usnesení č. 109/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdenka
Trpkoše, bytem V Sídlišti 384, 407 11 Děčín 9, a to:
- pozemek: p. p. č. 110/7 o výměře 35 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 110/4 o výměře 682 m2, geometrickým plánem č. 402-11/2012)
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV č. 560 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdenka Trpkoše
za kupní cenu 7.000,- Kč
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2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) 1. tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

39.
Usnesení č. 110/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Ivany
Háčkové, bytem Dukelská 2050/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 110/9 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 110/4 o výměře 1233 m2, geometrickým plánem č. 265-11/2012)
- pozemek: p. p. č. 110/10 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 110/4 o výměře 1233 m2, geometrickým plánem č. 266-11/2012)
obec Píšťany, k. ú. Píšťany, zapsaných na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Ivanu Háčkovou za kupní cenu 14.800,Kč
2. uložit 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: 30. 11. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

40.
Usnesení č. 111/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ladislava
Seligera, bytem Krokova 2473, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3532/5 (podíl ¼) o výměře 1328 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 3532/2 o výměře 67356 m2, geometrickým plánem č. 2851-83/2011)
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pozemek: p. p. č. 3572/4 o výměře 212 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 3572/1 o výměře 10010 m2, geometrickým plánem č. 2851-83/2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 1794 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ladislava
Seligera (podíl ¼) Petra Seligera (podíl ¼) a Jarmilu Štěpánkovou, (podíl ½)
za kupní cenu 38.500,- Kč (1540 m2).
-

2. uložit 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: 30. 11. 2012
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

41.
Usnesení č. 112/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí kupní mezi Ústeckým krajem společností CPI
– Land Development, a. s., se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ:
27232166, a to:
- pozemek: p. p. č. 1019 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: část p. p. č. 1022/1 o výměře cca 32 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrana: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 1039/5 o výměře cca 2657 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 1068/1 o výměře cca 37 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrana: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 4509/10 o výměře 1086 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 4516/1 o výměře cca 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda,
obec Petrovice, k. ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaných na LV č. 252 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro spol. CPI –
Land Development, a. s., za kupní cenu 280, - Kč/m2.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní/darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012
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42.
Usnesení č. 113/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
WINDTEX s. r. o., se sídlem Náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 430 02 Pardubice,
IČ: 25271491, a to:
- pozemek: p. p. č. 187/5 o výměře 346 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 187/1 o výměře 45542
m2, a přisloučením dílu „b“ z pozemku p. č. 187/3 o výměře 4302 m2 a dílu „a“
z pozemku p. č. 187/4 o výměře 20760 m2, geometrickým plánem č. 348-42/2012 ze
dne 22. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 192/3 o výměře 332 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 192/4 o výměře 7 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č. 192/1 o výměře
32617 m2, geometrickým plánem č. 348-42/2012 ze dne 22. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 200/8 o výměře 120 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 200/4 o výměře 21693
m2, geometrickým plánem č. 348-42/2012 ze dne 22. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 444/2 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 444 o výměře 6797 m2,
geometrickým plánem č. 348-42/2012 ze dne 22. 2. 2012)
obec Moldava, k. ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na LV č. 368 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro spol. WINDTEX s. r. o.
za kupní cenu 22.375,- Kč
2. uložit 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: 30. 11. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

43.
Usnesení č. 114/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
nevyhovět žádosti o pronájem nemovitosti ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek p.p.č. 2431/12 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
v Ústí nad Labem,
panu Naseru Baftijarovi, IČ 63744767, se sídlem Ústí nad Labem – Krásné Březno,
Vojanova 590/26, provozovna Blue Cafe (umístěná naproti objektu Krajského úřadu
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Ústeckého kraje č.p. 3118, Ústí nad Labem) za účelem instalace předzahrádky v prostoru před
vchodem do provozovny Blue Cafe.

44.
Usnesení č. 115/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1761/3 o výměře 1700 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dálnice,
- pozemek: p.p.č. 1761/4 o výměře 1681 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsaný na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
45.
Usnesení č. 116/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Ústeckým krajem a Povodí Labe, státní
podnik, se sídlem: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ: 500 03, IČ: 708 90 005, a to:
- pozemek: část p. p. č. 707/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: část p. p. č. 707/8 o výměře 32 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 441 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Povodí Labe s. p. na dobu určitou, a to
ode dne oboustranného podpisu nájemní smlouvy, nejméně však na dobu udržitelnosti
projektu z hlediska ROP, tedy na dobu 5 let od skutečného data ukončení projektu dle
podmínek ROP pro stavbu a užívání stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“, za cenu 245,Kč/rok tj. 5,- Kč/m2 (rok (49 m2)

B) u k l á d á
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
46.
Usnesení č. 117/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 7N09/35 (1203/2009) uzavřené mezi
Ústeckým krajem a spoluvlastníky Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45797072 a zemřelým Štěpánem Borčem (1/2), bytem
95

Javorová 2721, 438 01 Žatec, zastoupeným obcí Očihov jako správcem dědictví dle usnesení
Okresního soudu v Lounech, ke dni 31. 5. 2012.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dohodu o ukončení
nájemní smlouvy, o jejímž ukončení bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

47.
Usnesení č. 118/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 159N09/35 (1932/2009) uzavřené mezi
Ústeckým krajem a spoluvlastníky Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45797072 a zemřelým Štěpánem Borčem (1/2), bytem
Javorová 2721, 438 01 Žatec, zastoupeným obcí Očihov jako správcem dědictví dle usnesení
Okresního soudu v Lounech, ke dni 31. 5. 2012.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dohodu o ukončení
nájemní smlouvy, o jejímž ukončení bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

48.
Usnesení č. 119/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 4N09/35 (1202/2009) uzavřené mezi
Ústeckým krajem a Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Praha 3, IČ: 45797072, ke dni 31. 5. 2012.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dohodu o ukončení
nájemní smlouvy, o jejímž ukončení bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

49.
Usnesení č. 120/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 969/2005 uzavřené
dne 16. 8. 2005 mezi Ústeckým krajem a společností Slovanka – Rubín, s.r.o., se sídlem
Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 46713638, kterým bude upraven:
Článek IV. Nájemné. Splatnost nájmu. Platební podmínky a ostatní finanční ujednání,
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odst. 1 – paušální úhrada činí 46 772,- Kč bez DPH měsíčně, navýšená o náhradu za
poměrnou spotřebu tepla, a to ve výši 4% z celkových zálohových poplatků, daných cenovým
dodatkem ke kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Tepelným hospodářstvím města Ústí
nad Labem s.r.o., na příslušné období
odst. 8 – Výše nájemného může být změněna o procenta odpovídající indexu růstu
spotřebitelských cen míry inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (dále
jen „míra inflace“) na základě písemného dodatku ke smlouvě, který je nájemce povinen a
zavazuje se ho uzavřít na základě písemné výzvy pronajímatele. V případě zvýšení míry
inflace je pronajímatel oprávněn vyzvat nájemce k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
K navýšení dojde k 1.1. příslušného kalendářního roku. Částka navýšení za měsíce od počátku
příslušného kalendářního roku do uzavření dodatku je splatná spolu s nejbližší měsíční
splátky najednou.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dodatek č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 5. 2012

50.
Usnesení č. 121/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ 00 55 10 23,
a to:
- kancelář č. B 318 v rozsahu 46,64 m2 ve 3. NP budovy „B“ Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Dlouhá 2760/15, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od
31. 3. 2012, za cenu 11.193,60 Kč/měsíc včetně DPH + telefonní poplatky, náklady na
tisk a pořízení kopií.
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nebytových prostor, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

52.
Usnesení č. 122/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí dle Přílohy č. 21 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a Janem Papajem, bytem Petrovice 103, 403 37 Petrovice u Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: část p. p. č. 1481 o výměře cca 83 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 1552 o výměře cca 527 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 294 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Jana Papaje na dobu určitou,
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s účinností od podpisu smlouvy, minimálně po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace
projektu „Krušnohorská magistrála“ (610 m2).
B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

53.
Usnesení č. 123/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o záměru výpůjčky nemovitosti (pozemku) mezi Ústeckým krajem a obcí Nezabylice,
se sídlem Nezabylice 64, PSČ 430 01, IČ: 00673170 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1071/3 o výměře max. 703 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Nezabylice, k.ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 132 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, na dobu neurčitou.
2. o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (pozemku) mezi Ústeckým krajem a obcí
Nezabylice, se sídlem Nezabylice 64, PSČ 430 01, IČ: 00673170 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1071/3 o výměře max. 703 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Nezabylice, k.ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 132 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, na dobu určitou, a to
ode dne podpisu smlouvy do 30.6.2012.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2012

54.
Usnesení č. 124/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice,
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 1, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2649/5 o výměře cca 10 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: zamokřená plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: část p. p. č. 2652/2 o výměře cca 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice na dobu určitou, a to ode dne
podpisu smlouvy na 5 let od finančního ukončení projektu, pro účely realizace projektu
s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ (20 m2).
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B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

55.
Usnesení č. 125/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Ústeckým krajem a obcí Křešice, se
sídlem Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851, a to:
- pozemek: část p. p. č. 49/5 o výměře cca 178 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: část p. p. č. 707/11 o výměře cca 11 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek: část p. p. č. 1024/2 o výměře cca 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: část p. p. č. 1025/4 o výměře cca 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Křešice na dobu určitou, a to ode
dne podpisu smlouvy na 5 let od finančního ukončení projektu, pro účely realizace projektu
s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ (445 m2).

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

56.
Usnesení č. 126/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí dle Přílohy č. 22 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a společností CPI – Land Development, a. s., se sídlem Bílkova 855/19, 110 00
Praha 1 – Staré Město, IČ: 27232166, a to:
- pozemek: p. p. č. 1019 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: část p. p. č. 1022/1 o výměře cca 32 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrana: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 1039/5 o výměře cca 2657 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 1068/1 o výměře cca 37 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrana: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 4509/10 o výměře 1086 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
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pozemek: část p. p. č. 4516/1 o výměře cca 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
obec Petrovice, k. ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaných na LV č. 252 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro spol. CPI –
Land Development, a. s. na dobu určitou, s účinností od podpisu smlouvy, minimálně po
dobu 5 let od ukončení fyzické realizace projektu „Krušnohorská magistrála“ (4347 m2).
-

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

57.
Usnesení č. 127/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zrušením Přílohy č. 33 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/92R/2012 ze dne 7. 12.
2012 a jejím nahrazením Přílohou č. 23 tohoto usnesení.
58.
Usnesení č. 128/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zrušením Přílohy č. 55 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 146/90R/2011 ze dne 23. 11.
2011 a jejím nahrazením Přílohou č. 24 tohoto usnesení.
59.
Usnesení č. 129/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a městem Roudnice
nad Labem, se sídlem Karlovo Náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, a
to:
- pozemek: p. p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1521 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Roudnice
nad Labem podíl ½ na dobu určitou, a to ode dne předání staveniště zhotoviteli po dobu 5
let od finančního ukončení projektu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
nejdéle však do 31.12.2018.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012
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60.
Usnesení č. 130/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem
Most, se sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: část p.p.č. 3492/1 o výměře 650 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha
obec Most, k.ú. Most II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro statutární město Most na dobu neurčitou za účelem užívání
zeleně a učebny v přírodě pro žáky příspěvkové organizace Podkrušnohorské gymnázium,
příspěvková organizace a za podmínky, že výpůjčitel bude provádět údržbu včetně úklidu
pozemku na vlastní náklady a zavazuje se pečovat o zeleň na vypůjčeném pozemku v rozsahu
a způsobem uvedeným v Popisu péče o zeleň schváleným usnesením Rady města Mostu ze
dne 19.5.2011 a dále za podmínek respektování vyjádření odboru Magistrátu města Mostu a
správců inženýrských sítí.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

61.
Usnesení č. 131/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí (pozemků) mezi městem Trmice, se sídlem
Fügnerova 448/29, Trmice, PSČ 400 04, IČ: 00674010 a Ústeckým krajem, a to:
- pozemek: část p. p. č. 599/1 o výměře cca 686 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 1496 o výměře cca 704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p. p. č. 1497 o výměře cca 698 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro město Trmice, na dobu určitou, a to ode dne
podpisu smlouvy na 5 let od finančního ukončení projektu „Páteřní komunikace
rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

62.
Usnesení č. 132/101R/2012
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti dle Přílohy č. 25 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a Romanem Moravcem a Janou Moravcovou, oba bytem Šrámkova 3215/16, 400
11 Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: část p. p. č. 1097/13 o výměře cca 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 237 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Romana Moravce a Janou Moravcovou
(SJM), na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy na 5 let od finančního ukončení
projektu, pro účely realizace projektu s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

63.
Usnesení č. 133/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí dle Přílohy č. 26 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a společností WINDTEX s. r. o., se sídlem Náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí,
430 02 Pardubice, IČ: 25271491, a to:
- pozemek: část p. p. č. 187/1 o výměře cca 10 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 187/3 o výměře cca 46 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 187/4 o výměře cca 290 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 192/1 o výměře cca 339 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 200/4 o výměře cca 80 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p. p. č. 444 o výměře cca 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Moldava, k. ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na LV č. 368 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro spol. WINDTEX s.r.o., na dobu určitou,
s účinností od podpisu smlouvy, minimálně po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace
projektu „Krušnohorská magistrála“ (855 m2).

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

64.
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Usnesení č. 134/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s předáním nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p.o., se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837, a to:
- pozemek: p.p.č. 225/4 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 225/5 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 225/6 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Modlany, k.ú. Suché, zapsané na LV č. 386 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
65.
Usnesení č. 135/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitostem, a to:
- pozemek: část p. p. č. 707/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: část p. p. č. 707/8 o výměře 32 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 441 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Povodí Labe s. p.
Budoucí povinný: Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého
951, IČ: 70890005. Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká
Hradební 3118/48, PSČ: 400 02, IČ: 70892156. Obsahem je povinnost vlastníka strpět na
předmětných pozemcích na částech dotčených věcným břemenem umístění cyklistické stezky
po celou dobu její fyzické a právní životnosti, dále vstupování (vstup i vjezd) budoucího
oprávněného na části předmětných pozemků v rozsahu věcného břemene za účelem provádění
nezbytných prací spojených s výstavbou, opravami revizemi a rekonstrukce cyklistické stezky
po celou dobu životnosti cyklistické stezky, to vše za jednorázovou úplatu za zřízení
věcného břemene stanovené dohodou jako pětinásobek ročního užitku za 1m2 plochy
věcného břemene. Roční užitek se sjednává ve výši 5,- Kč pro k. ú. Křešice u Litoměřic +
DPH dle geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný, a v němž bude přesně
vyznačen rozsah věcného břemene.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

66.
Usnesení č. 136/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene číslo bVB
315/3-86 dle přílohy č. 27 tohoto usnesení, mezi Českou republikou – Ministerstvem
obrany, Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha, se sídlem Hradební 772/12, Praha
1, PSČ 111 21 – jako budoucím povinným a Ústeckým krajem jako budoucím
oprávněným, pro potřeby stavby „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém
kraji – 1. část – nová komunikace u města Podbořany“ k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1904/4 o výměře 16589 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dráha,
- pozemek: p.p.č. 1908/2 o výměře 2974 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
v obci Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsaných na LV č. 223, u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
cena za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

67.
Usnesení č. 137/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitostem, a to: pozemek p.č. 760, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 761, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 2795 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
Budoucí oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401
17, IČ: 27295567 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská
499/1, PSČ: 657 02, IČ: 27935311.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ:
400 02, IČ: 70892156.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět zřízení (uložení), provoz, údržby a opravy plynovodní
přípojky na dotčených nemovitostí pro potřeby realizace stavby: „Rekonstrukce NTL
plynovodu a přípojek Teplice ulice Kollárova I. a II. část“, to vše za jednorázovou úhradu
100,- Kč/m2 + DPH, dle geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný, a v němž
bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene.
Nemovitost je předána k hospodaření příspěvkové organizaci Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15, příspěvková organizace, IČ: 61515779.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012
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68.
Usnesení č. 138/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4007/2012/LN
k pozemku p.č. 5087/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Louny v k.ú. Louny zapsanému na LV č. 2798 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny, PSČ 440 23,
IČ 00265209. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Výměna havarijních kabelů VO-ul.
Postoloprtská, Louny“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
69.
Usnesení č. 139/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4008/2012/LN
k pozemku p.č. 545/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Hřivice v k.ú. Touchovice zapsanému na LV č. 191 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22546 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Hřivice, Hřivice 24, Hřivice, PSČ
439 65, IČ 264971. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Touchovice-rekonstrukce VO v ul. K
Nádraží“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
70.
Usnesení č. 140/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2014/2012/CV k pozemku p.č. 74/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chomutov
v k.ú. Chomutov II zapsanému na LV č. 6355 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2522 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264,
Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 44567022. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chomutovprodloužení NTL plynovodního řadu+2x NTL plynovodní přípojka pro rekreační
centrum, ul. Bezručova“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 23902843/2011 ze dne 6.12.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 31.920,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 1.2.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

71.
Usnesení č. 141/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6007/2012/UL k pozemku p.č.
832/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Nové
Modlany v k.ú. Nové Modlany zapsanému na LV č. 2949 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25352 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ: 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přeložka VTL plynovoduPrůmyslová zóna Krupka-Modlany“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 273-6340/2009 ze dne 9.11.2009, který je nedílnou součástí této smlouvy.

B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
72.
Usnesení č. 142/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2019/2012/CV
k pozemku p.č. 400/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Korozluky v k.ú. Korozluky zapsanému na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2574 a dále
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k pozemku p.č. 515 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Korozluky v k.ú. Sedlec u Obrnic zapsanému na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2574 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Korozluky, Korozluky 20, Most, PSČ
434 01, IČ 265993. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Korozluky-splašková kanalizace a
ČOV“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
73.
Usnesení č. 143/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2020/2012/CV
k pozemku p.č. 1168/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Loučná pod Klínovcem v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem zapsanému na LV č.
398 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/2234 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Michal
Kropáč, U Koupaliště 543, Spořice, PSČ 431 01. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Háj u
Loučné pod Klínovcem - vodovodní přípojka“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
74.
Usnesení č. 144/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2021/2012/CV
k pozemku p.č. 1168/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Loučná pod Klínovcem v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem zapsanému na LV č.
2234 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. III/2234 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Jan
Rezek, Litoměřická 839/15, Praha - Prosek, PSČ 190 00. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
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„Háj u Loučné pod Klínovcem – vodovodní přípojka“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
75.
Usnesení č. 145/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4009/2012/LN
k pozemku p.č. PK 997 díl 2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Peruc v k.ú. Hřivčice zapsanému na LV č. 273 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/23739 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Peruc-Hřivčice, p.p.č.
302/2-kabel NN-Kott, 1x RD (IV-12-4010205)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
76.
Usnesení č. 146/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3021/2012/LT
k pozemku p.č. 1381 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Štětí v k.ú. Brocno zapsanému na LV č. 536 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26118 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Brocno-vsazení nového podpěrného
bodu“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
77.
Usnesení č. 147/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3022/2012/LT
k pozemku p.č. 586/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Třebívlice v k.ú. Třebívlice zapsanému na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2465 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Třebívlice-NN přip.
p.p.č. 397/65 “, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
78.
Usnesení č. 148/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6010/2012/UL
k pozemku p.č. 1068/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
chráněná krajinná oblast-II.-IV. zóna, obec Žalany v k.ú. Žalany zapsanému na LV č. 397 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č.
III/25827 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Žalany, Ke Hřišti, kNN, p.p.č. 576/1, p. Prokš (IV-12-4010820)“, jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
79.
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Usnesení č. 149/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6011/2012/UL
k pozemku p.č. 243/16, 243/17 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Srbice v k.ú. Srbice zapsané na LV č. 170 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25351 a dále
k pozemku p.č. 793/3, 793/6, 793/7 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Teplice v k.ú. Sobědruhy zapsané na LV č. 1021 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25351 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Srbice, Srbice 62, Teplice,
PSČ 415 01, IČ 00266591. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Nové a Staré Srbicelikvidace odpadních vod“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
80.
Usnesení č. 150/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3023/2012/LT
k pozemku p.č. 535 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Děčany v k.ú. Děčany zapsanému na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2492 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Děčany-kNN připoj. st.p.č. 98“, jakož
i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
81.
Usnesení č. 151/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1009/2012/DC
k pozemku p.č. 6129 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jiříkov v k.ú. Jiříkov zapsanému na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2662 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Město Jiříkov, Náměstí 464, Jiříkov, PSČ 407 53, IČ
00261424. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Výstavba domova důchodců
v Jiříkově (splašková a dešťová kanalizace)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
82.
Usnesení č. 152/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1010/2012/DC
k pozemku p.č. 6129 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jiříkov v k.ú. Jiříkov zapsanému na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2662 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
PSČ 401 17, IČ 27295567 (Město Jiříkov-investor). Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přípojka
plynu pro výstavbu domova důchodců v Jiříkově“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
83.
Usnesení č. 153/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1011/2012/DC
k pozemku p.č. 6129 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jiříkov v k.ú. Jiříkov zapsanému na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2662 na tomto pozemku umístěnému
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ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní
přípojka pro stavbu domova důchodců v Jiříkově“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
84.
Usnesení č. 154/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6012/2012/UL
k pozemku p.č. 373/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chuderov v k.ú. Chuderov zapsanému na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25373 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: J.P.Trade s.r.o., Chuderov
159, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ 64052745. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Prodloužení vodovodu a přípojka vody k p.p.č. 141/20 v k.ú. Chuderov“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
85.
Usnesení č. 155/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1008/2012/DC k pozemku p.č.
2137/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Verneřice v k.ú. Verneřice zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/24090 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „DC-Verneřice, p.p.č.
71/1, přípojka kNN (IP-12-4002160)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
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plánu č. 461-94/2011 ze dne 14.9.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.080,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 5.9.2011.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

86.
Usnesení č. 156/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. VIII/1004/2012/DC k pozemku p.č.
350/8, 351/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Hřensko v k.ú. Hřensko zapsané na LV č. 138 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25861 a III/25857 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „71010004367 Hřensko (DC) REKO mostu 25861-1 po povodni“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 540-86/2011 ze dne 1.9.2011, který je nedílnou součástí
této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou
úhradu v částce 100,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

87.
Usnesení č. 157/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4012/2012/LN k pozemku p.č. 560
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Zbrašín v k.ú.
Hořany u Zbrašína zapsanému na LV č. 405 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22937 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hořany-prodloužení
vodovodního řadu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 130-394/2011 ze
dne 7.10.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.200,- Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 1.3.2012.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

88.
Usnesení č. 158/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4008/2012/LN k pozemku p.č.
760/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vroutek
v k.ú. Vidhostice zapsanému na LV č. 49 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2261 a dále
k pozemku p.č. 5566/11 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Vroutek v k.ú. Vroutek zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2241 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
PSČ 401 17, IČ: 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stavební úpravy VTL
plynovodu Kryry-Lubenec DN 150“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 225-100/2011 ze dne 13.10.2011 a 728-99/2011 ze dne 13.10.2011, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 2.580,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 7.10.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

89.
Usnesení č. 159/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2015/2012/CV k pozemku p.č.
1466, 1107 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Březno v k.ú. Březno u Chomutova zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/568 a III/22514 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
PSČ 401 17, IČ: 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stavební úpravy VTL
plynovodu Bylany-Tušimice DN 250“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 1082-101/2011 ze dne 26.10.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.640,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 30.9.2010.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

90.
Usnesení č. 160/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2017/2012/CV k pozemku p.č. 746
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Brandov
v k.ú. Brandov zapsanému na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most a komunikaci č. III/25220 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ:
27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „STL výstavba plynovodu a přípojek,
Brandov“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 447-416/2011 ze dne
5.10.2011, 448-416/2011 ze dne 12.10.2011 a 449-416/2011 ze dne 17.10.2011, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 348.720,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 24.11.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

91.
Usnesení č. 161/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2018/2012/CV k pozemku p.č.
1071/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Nezabylice v k.ú. Nezabylice zapsanému na LV č. 132 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/25116 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
PSČ 401 17, IČ: 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Nezabylice-plynovodní
přípojka obytného souboru“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 265304/2011 ze dne 28.7.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.320,- Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 13.12.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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92.
Usnesení č. 162/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4009/2012/LN k pozemku p.č.
812/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chraberce v k.ú. Chraberce zapsanému na LV č. 159 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2495 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/1, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chraberce, ppč. 169/1, kNN, Luboš
Varga, RD č. stavby IV-12-4009246“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 123-003/2012 ze dne 10.1.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 6.480,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 15.11.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

93.
Usnesení č. 163/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2016/2012/CV k pozemku p.č.
1193/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Málkov v k.ú. Vysoká u Chomutova zapsanému na LV č. 334 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22321 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vysoká u
Chomutova-kanalizace a ČOV“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 196-3177/2012 ze dne 3.2.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 39.270,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 15.10.2008.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

94.
Usnesení č. 164/101R/2012
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4011/2012/LN k pozemku p.č. 550/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ročov v k.ú.
Úlovice zapsanému na LV č. 458 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikaci č. III/22929 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/1, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Úlovice-rekonstrukce NN, č. stavby IE12-4002070“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 127-198/2011 ze dne
8.12.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.836,- Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 26.9.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

95.
Usnesení č. 165/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4010/2012/LN k pozemku p.č.
655/2, 655/4, 703/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Zbrašín v k.ú. Zbrašín zapsané na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22938 a III/22937 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/1, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zbrašín- II.
etapa-rekonstrukce NN, č. stavby IE-12-4002064“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 266-2011188/2011 ze dne 9.11.2011, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 19.056,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
9.6.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

96.
Usnesení č. 166/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4007/2012/LN k pozemku p.č.
424/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Výškov
v k.ú. Počerady zapsanému na LV č. 50 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikaci č. III/25015 a dále
k pozemku p.č. 756, 1526, 786/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Břvany v k.ú. Břvany zapsané na LV č. 161 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25012 a II/250 a dále
k pozemku p.č. 4128/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lenešice v k.ú. Lenešice zapsanému na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/25011 a dále
k pozemku p.č. 269/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Volevčice v k.ú. Volevčice zapsanému na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/255 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/1, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zásobování surovou vodou,
paroplynový zdroj 880 MW v elektrárně Počerady“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 201-1/2010 ze dne 6.12.2010, 185-1/2009 ze dne 11.8.2010, 1975/2010 ze dne 12.1.2011, 191-2/2010 ze dne 24.9.2010, 672-10/2009 ze dne 18.6.2010, 6945/2010 ze dne 20.12.2010 a 313-1/2010 ze dne 20.12.2010, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 26.316,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
3.11.2010.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

97.
Usnesení č. 167/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4013/2012/LN
k pozemku p.č. 1071/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Hříškov v k.ú. Hříškov zapsanému na LV č. 452 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22932 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hříškov, ppč. 1246/4-kNN-Petr
Fišer, 1x RD, IV-12-4010860“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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98.
Usnesení č. 168/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2025/2012/CV
k pozemku p.č. 2881 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň v k.ú. Kadaň zapsanému na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/1985 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kadaň, ul. Pokutická ppč. 2867/1, zahrádky, kabel NN“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
99.
Usnesení č. 169/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4010/2012/LN
k pozemku p.č. 5087/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Louny v k.ú. Louny zapsanému na LV č. 2798 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ
401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rekonstrukce VTL plynovodu Most
– Louny, II. etapa“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti
za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
100.
Usnesení č. 170/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4012/2012/LN
k pozemku p.č. 6960/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Žatec v k.ú. Žatec zapsanému na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/225 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Žatec, Dukelskárekonstrukce vodovodu a kanalizace, (LN 085 085)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
101.
Usnesení č. 171/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4014/2012/LN
k pozemku p.č. 382/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Černčice v k.ú. Černčice zapsanému na LV č. 854 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Obec Černčice, Jiráskova 223, Černčice, PSČ 439 01,
IČ 00556271. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přechody pro chodce – Husova ul.,
Černčice + VO“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
102.
Usnesení č. 172/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2022/2012/CV
k pozemku p.č. 998/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lužice v k.ú. Lužice u Mostu zapsanému na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2574 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Lužice, Lužice 89, Lužice, PSČ
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435 24, IČ 00266051. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Lužice - VO komunikace k objektu
čp. 20“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
103.
Usnesení č. 173/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4011/2012/LN
k pozemku p.č. 483/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Vinařice v k.ú. Divice zapsanému na LV č. 266 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22940 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Ing. Alan Šafrata a Jitka Šafratová, Dolní Maršov
315, Krupka, PSČ 417 42. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Stavba RD na p.p.č. 355/21
v Obci Divice-vodovodní přípojka“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
104.
Usnesení č. 174/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2026/2012/CV
k pozemku p.č. 2334 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň v k.ú. Kadaň zapsanému na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/568 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Josef Farkaš, Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432
01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Kadaň-vodovodní přípojka pro zahrádkářskou
kolonii“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
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B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
105.
Usnesení č. 175/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2024/2012/CV
k pozemku p.č. 422/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jirkov v k.ú. Březenec zapsanému na LV č. 2730 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2525 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Pavel Šruta, Březenec 133, Jirkov, PSČ
431 11. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Březenec-kanalizační přípojka k RD“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
106.
Usnesení č. 176/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2023/2012/CV
k pozemku p.č. 422/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jirkov v k.ú. Březenec zapsanému na LV č. 2730 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2525 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Mgr. Jana a Jaroslav Bubeníkovi,
Červenohrádecká 1525, Jirkov, PSČ 431 11. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Březenec-kanalizační přípojka k RD“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

122

107.
Usnesení č. 177/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VIII/1017/2012/DC
k pozemku p.č. 6517/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jiříkov v k.ú. Jiříkov zapsanému na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/263282 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, IČ 60193336, (stavebník Město Jiříkov). Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a
Březinova, přeložka sítě TO2“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
108.
Usnesení č. 178/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3027/2012/LT
k pozemku p.č. 733/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Malíč v k.ú. Malíč zapsanému na LV č. 514 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24717 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Berndt, Nová 1394/12, Ústí nad Labem, PSČ 400
01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Malíč-prodloužení vodovodního řadu, přípojka
vody pro p.p.č. 677/1“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
109.
Usnesení č. 179/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3028/2012/LT
k pozemku p.č. 733/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Malíč v k.ú. Malíč zapsanému na LV č. 514 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24717 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Jiří Chudoba, Malíč 8, Litoměřice, PSČ 412 01.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Malíč-prodloužení vodovodního řadu, přípojka vody pro
p.p.č. 677/8, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
110.
Usnesení č. 180/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3031/2012/LT
k pozemku p.č. 1067/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chudoslavice v k.ú. Chudoslavice zapsanému na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2616 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Zdeněk a Dana Košíkovi, Chudoslavice
14, Litoměřice, PSČ 412 01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chudoslavice-vodovodní
přípojka pro p.p.č. 112/5“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
111.
Usnesení č. 181/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3032/2012/LT
k pozemku p.č. 645 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Řepnice v k.ú. Řepnice zapsanému na LV č. 178 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/261 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Josef Jan, V Lázních 214, Jílové u Prahy, PSČ 254
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01. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Řepnice - RD Karmen + inženýrské sítě na p.p.č.
23“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav
a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
112.
Usnesení č. 182/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1008/2012/DC k pozemku p.č.
2137/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Verneřice v k.ú. Verneřice zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/24090 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „DC-Verneřice, p.p.č.
71/1, přípojka NN (IP-12-4002160)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 461-94/2011 ze dne 14.9.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.080,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 5.9.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

113.
Usnesení č. 183/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1009/2012/DC k pozemku p.č. 2924
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Rumburk
v k.ú. Rumburk zapsanému na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 a dále
k pozemku p.č. 38/8 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Rumburk v k.ú. Horní Jindřichov zapsanému na LV č. 2621 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rumburk, Pražská ul.-Obchodní
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centrum“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2433-480/2008 ze dne
18.11.2008 a 975-480/2008 ze dne 18.11.2008, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce
16.440,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 4.7.2011.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

114.
Usnesení č. 184/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6008/2012/UL k pozemku p.č.
581/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Modlany v k.ú. Kvítkov u Modlan zapsanému na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25343 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Modlany, Kvítkov, p.p.č. 272/15,
kNN, 10 RD, Vogl (IV-12-4008927)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 399-2/2012 ze dne 31.1.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.200,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 9.11.2011.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

115.
Usnesení č. 185/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6011/2012/UL k pozemku p.č.
1262/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chabařovice v k.ú. Chabařovice zapsanému na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chabařovice-12RD Luční ulice (IV12-4002871)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav
a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 1019-57/2007 ze dne
30.10.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
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zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 25.288,- Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 2.11.2007.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

116.
Usnesení č. 186/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6009/2012/UL k pozemku p.č. 415,
398/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Teplice
v k.ú. Hudcov zapsané na LV č. 383 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 a III/25340 a dále
k pozemku p.č. 2352/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Teplice v k.ú. Teplice - Trnovany zapsanému na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25350 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: Statutární město Teplice, náměstí Svobody
2, Teplice, PSČ 415 95, IČ: 00266621. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Zrušení
napínacích bodů Teplice-bod Hudcov, bod Gagarinova“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 556-286/2011 ze dne 14.11.2011, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 19.860,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 21.2.2012.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

117.
Usnesení č. 187/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6010/2012/UL k pozemku p.č.
211/9 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Světec
v k.ú. Chotějovice zapsanému na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25319 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět
na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „16010-001519 0539/10
Chotějovice, ÚPS“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 377-52555/2011 ze
dne 13.9.2011, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bylo
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zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.520,- Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 9.11.2011.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

118.
Usnesení č. 188/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3029/2012/LT
k pozemku p.č. 753/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chotěšov v k.ú. Chotěšov u Vrbičan zapsanému na LV č. 640 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/247 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Chotěšov, Chotěšov 13, Lovosice,
PSČ 410 02, IČ 526096. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chotěšov-vedení veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
119.
Usnesení č. 189/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3034/2012/LT
k pozemku p.č. PK 718/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Mšené-lázně v k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní zapsanému na LV č. 717 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/03015 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Mšené-lázně, Prosek 174, Mšené-lázně, PSČ 411 19, IČ 264083. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Vrbice-prodloužení vodovodního řadu Ořechovka“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
120.
Usnesení č. 190/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3033/2012/LT
k pozemku p.č. 766, 746, 768/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Lovečkovice v k.ú. Touchořiny zapsané na LV č.
178 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/260 a III/26014 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
Obec Lovečkovice, Lovečkovice 40, Úštěk, PSČ 411 45, IČ 263982. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Klínky-obnova VO“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
121.
Usnesení č. 191/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3026/2012/LT
k pozemku p.č. 827/17 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice v k.ú. Litoměřice zapsanému na LV č. 1108 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/261 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Litoměřice, Okružní, 5. května-rekonstrukce vodovodu“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
122.
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Usnesení č. 192/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1012/2012/DC
k pozemku p.č. 900/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Janov u Hřenska v k.ú. Janov u Hřenska zapsanému na LV č.
490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č.
III/25857 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Janov, p.p.č. 195/1, p.p.č. 182 přípojky nad 50 m, kNN (IP12-402264, IP-12-402956)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
123.
Usnesení č. 193/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3024/2012/LT
k pozemku p.č. 288, 236/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Ploskovice v k.ú. Ploskovice zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26110 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Ploskovice-přípojka NN, p.p.č. 284 MŠ“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
124.
Usnesení č. 194/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
130

se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3025/2012/LT
k pozemku p.č. 685/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Račiněves v k.ú. Račiněves zapsanému na LV č. 385 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Račiněves-kNN připojení 6x RD na p.p.č. 120/1“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
125.
Usnesení č. 195/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3030/2012/LT
k pozemku p.č. 1023 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Úštěk v k.ú. Rašovice u Kalovic zapsanému na LV č. 444 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2604 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Rašovice-kNN přip. p.p.č. 352/2“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
126.
Usnesení č. 196/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6017/2012/UL
k pozemku p.č. 820/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Modlany v k.ú. Modlany zapsanému na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25352 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
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strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Modlany, p.
Rosecká, p.p.č. 9/1, kNN, zahrada (IV-12-4010515)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
127.
Usnesení č. 197/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6018/2012/UL
k pozemku p.č. 238/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Homole u Panny v k.ú. Homole u Panny zapsanému na LV č.
261 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/26027 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL, Homole u Panny 598, přípojka
do 50 m, kNN (IP-12-4003116)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
128.
Usnesení č. 198/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3035/2012/LT
k pozemku p.č. 2564/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Třebenice v k.ú. Třebenice zapsanému na LV č. 1249 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23756 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Třebenice-NN, připojení p.p.č. 925“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
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B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
129.
Usnesení č. 199/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6014/2012/UL
k pozemku p.č. 1041/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Libouchec v k.ú. Čermná u Libouchce zapsanému na LV č.
424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/26035 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín - Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL, Čermná-přípojka NN, p.p.č.
942/1 (IP-12-4001357)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
130.
Usnesení č. 200/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6016/2012/UL
k pozemku p.č. 1190/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ústí nad Labem v k.ú. Brná nad Labem zapsanému na LV č.
992 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. II/261 a dále
k pozemku p.č. 1438/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území-památkově chráněné území, obec Ústí nad Labem v k.ú. Střekov
zapsanému na LV č. 2033 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Labem a komunikaci č. II/261 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
oprávněného: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem,
PSČ 401 00, IČ 00081531. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kanalizace Brná-III.
etapa“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
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B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
131.
Usnesení č. 201/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6013/2012/UL
k pozemku p.č. 373/1, 177 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chuderov v k.ú. Chuderov zapsané na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25373 a III/26036 na
těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Prodloužení STL plynovodu na p.p.č. 377/9 v k.ú. Chuderov“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
132.
Usnesení č. 202/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6015/2012/UL
k pozemku p.č. 1688/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chabařovice v k.ú. Chabařovice zapsanému na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. II/253 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Egres construction materials
a.s., Tolstého 51/12, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, IČ 27584887. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Přípojka kanalizace splaškových vod firmy EGRES v Přestanově“, jakož
i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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133.
Usnesení č. 203/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VIII/2001/2012/CV
k pozemku p.č. 1934/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec České Hamry v k.ú. České Hamry u Vejprt, zapsanému na LV 34 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a žkm 25,680 na trati KřimovVejprty na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 70892156 v zastoupení Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03,
IČ 00080837. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „České Hamry, rekonstrukce mostu
event.č. 2234-1, nadjezd ČD u Českých Hamrů“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- k finanční úhradě bude připočtena aktuální sazba DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
134.
Usnesení č. 204/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

135.
Usnesení č. 205/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.
136.
Usnesení č. 206/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
135

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 72/95R/2012 ze dne 11.1.2012.
137.
Usnesení č. 207/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 111/24Z/2011 ze dne 29.6.2011.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

138.
Usnesení č. 208/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 78/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 v části
B) a C ).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

139.
Usnesení č. 209/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 54/78R/2007 ze dne 28. 3. 2007, a to tak
že tabulka ve znění dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 196/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012
bude rozšířena o oddíl 8. Inspekční pokoje v budově „C“ KÚÚK, Stroupežnická ulice
takto:
8. Inspekční pokoje v budově „C“ KÚÚK, Stroupežnická ulice
Poskytnutí inspekčních pokojů pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje bezúplatně

140.
Usnesení č. 210/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědomí
prohlášení o neplatnosti Nájemní smlouvy č. 5N10/42 uzavřené dne 1.2.2010 mezi
Ústeckým krajem a Českou republikou, správa nemovitostí ve vlastnictví státu:
Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ:
45797072, na pronájem nemovitosti, a to:
- pozemek: část p.p.č. 24/2 o výměře 3 m², druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Chbany, k.ú. Chbany, zapsaný na LV č. 11000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov na dobu neurčitou od 1. 2. 2010 za roční nájemné ve výši
100,- Kč pro účely vydání stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce silnice II/227, II/225
úseku hranice Středočeského kraje Žatec – křižovatka s II/224“.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit prohlášení o neplatnosti
smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2012

141.
Usnesení č. 211/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Rady Ústeckého kraje č. 136/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012, a to
takto:
Oprávněný: Severočeská vodárenská inženýrská společnost, s. r. o., se sídlem: Ústí nad
Labem, Zolova 6, PSČ 400 07, IČ: 25019996
se ruší a nahrazuje se
Oprávněný: Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689,
PSČ 415 50, IČ: 49099469.
142.
Usnesení č. 212/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o úpravě práv a povinností po převodu vlastnického práva k pozemkům
na investora stavby „Krušnohorská magistrála“ dle Přílohy č. 28 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a společností WINDTEX s. r. o., se sídlem Náměstí Republiky 56, Zelené
Předměstí, 430 02 Pardubice, IČ: 25271491.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o úpravě práv a
povinností, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

143.
Usnesení č. 213/101R/2012
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
rozhodnout o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/25Z/2011 bod
A) ze dne 7. 9. 2011, a to takto:
text „o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Milana
Šlambory“
se ruší a nahrazuje se textem
„o nákupu (nabytí) nemovitostí dle Přílohy č. 29 tohoto usnesení do vlastnictví Ústeckého
kraje od Ing. Milana Šlambory“

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 18. 4. 2012

144.
Usnesení č. 214/101R/2012
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy na pronájem parkovacího místa č. 642/2007 ze
dne 2. 5. 2007 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého
kraje s účinností 31. 3. 2012.

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o ukončení
Smlouvy na pronájem parkovacího místa č. 642/2007, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2012

Usnesení č. 215/101R/2012
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „OM v Mostě-obnova čp. 1360dostavba půdních prostor II.etapa“ - dodatečné stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. O přidělení této veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce s názvem
„OM v Mostě-obnova čp. 1360-dostavba půdních prostor II.etapa“ dle změnového listu
uvedeného v příloze tohoto materiálu, původnímu uchazeči North stav a.s.; Jateční
3377/47, 400 01 Ústí nad Labem; IČ: 25045997, se kterým byla uzavřena původní
smlouva o dílo.
Původní cena dle SoD:
9 856 233,00 Kč bez DPH
Vícepráce:
873 909,33 Kč bez DPH
1 052 291,20 Kč včetně DPH
Méněpráce:
874 364,89 Kč bez DPH
1 049 237,87 Kč včetně DPH
9 855 777,44 Kč bez DPH
Výsledná cena dle dodatku č. 1:
2. O uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě o dílo č. 11/SML2326 uzavřené dne
19.8.2011
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B)

ukládá
1. Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, učinit veškeré další úkony zadavatele u této
veřejné zakázky malého rozsahu, zejména uzavřít a podepsat dodatek k původní smlouvě
o dílo s původním dodavatelem.
Termín: 30. 4. 2012
2. Ing. Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření dodatek k původní smlouvě o
dílo s původním dodavatelem a předložit jej k podpisu zadavateli.
Termín: 30. 4. 2012

Usnesení č. 216/101R/2012
Příprava 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ch va l u j e
návrh programu 29. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období dne 18. 4. 2012

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 5/101R/2012

–

Smlouva o vzájemné spolupráci uzavíraná mezi
Ústeckým krajem a společností Mondi Štětí, a.s.

Příloha č. 2 k usnesení č. 6/101R/2012

–

Zásady pro udělování cen Ústeckého kraje

Příloha č. 3 k usnesení č. 26/101R/2012 –

Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu
a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení
realizace Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Příloha č. 4 k usnesení č. 34/101R/2012 –

Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky
Stráně u Drahobuzi a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

Příloha č. 5 k usnesení č. 39/101R/2012 – Podmínky výběrového řízení
Příloha č. 6 k usnesení č. 46/101R/2012 –

Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Příloha č. 7 k usnesení č. 51/101R/2012 –

Seznam doporučených projektů – výše dotace do
200 tis. Kč

Příloha č. 8 k usnesení č. 52/101R/2012 –

Školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem

Příloha č. 9 k usnesení č. 52/101R/2012 –

Školy a školská zařízení zřizované obcemi

Příloha č. 10 k usnesení č. 52/101R/2012 –

Soukromé školy
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Příloha č. 11 k usnesení č. 54/101R/2012 –

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 –
návrh dotací OP 5

Příloha č. 12 k usnesení č. 58/101R/2012 –

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým
krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi

Příloha č. 13 k usnesení č. 58/101R/2012 –

Příloha č. 2 Pravidel

Příloha č. 14 k usnesení č. 58/101R/2012 –

Příloha č. 3 Pravidel

Příloha č. 15 k usnesení č. 58/101R/2012 –

Příloha č. 4 Pravidel

Příloha č. 16 k usnesení č. 71/101R/2012 –

Dodatek č. 41 ke zřizovací listině č.j. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská
majetková, příspěvková organizace a příloha č. 1, 2,
3

Příloha č. 17 k usnesení č. 71/101R/2012 –

Úplné znění zřizovací listiny č.j. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská
majetková, příspěvková organizace

Příloha č. 18 k usnesení č. 98/101R/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
4338/2011

Příloha č. 19 k usnesení č. 99/101R/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
797/2012

Příloha č. 20 k usnesení č. 107/101R/2012 – Budoucí kupní smlouva
Příloha č. 21 k usnesení č. 122/101R/2012 – Smlouva o výpůjčce
Příloha č. 22 k usnesení č. 126/101R/2012 – Smlouva o výpůjčce
Příloha č. 23 k usnesení č. 127/101R/2012 – změna přílohy č. 33 k usnesení č. 138/92R/2012
Příloha č. 24 k usnesení č. 128/101R/2012 – změna přílohy č. 55 k usnesení č. 146/90R/2011
Příloha č. 25 k usnesení č. 132/101R/2012 – Smlouva o výpůjčce
Příloha č. 26 k usnesení č. 133/101R/2012 – Smlouva o výpůjčce
Příloha č. 27 k usnesení č. 136/101R/2012 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
Příloha č. 28 k usnesení č. 212/101R/2012 – Dohoda o úpravě práv a povinností
Příloha č. 29 k usnesení č. 213/101R/2012 – Kupní smlouva
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Příloha č. 1 k usnesení č. 5/101R/2012
Příloha č. 1 k bodu 6.1
101 . jednání RÚK dne 4. 4. 2012

Číslo Ústeckého kraje:
Číslo Mondi Štětí:

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník., ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
708 92 156
Česká spořitelna, a.s, centrála Praha, č.ú. 882733379/0800

dále jen „Kraj“
a
Mondi Štětí a.s.
Právní forma:
Zapsaný:

akciová společnost
v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1371

Sídlo:
Zastoupený:

Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08
Ing. Janem Žižkou, místopředsedou představenstva a
Ing. Jozefem Opáleným, členem představenstva

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

261 61 516
CZ 261 61 516
805560005/2700

Výpis z obchodního rejstříku společnosti je přílohou č. 1 této smlouvy
dále jen „ Mondi Štětí “
uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí
tuto
SMLOUVU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
jejímž předmětem je dohoda o spolupráci v dále vymezených oblastech a cílech.
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I.
Preambule

Mondi Štětí i Kraj konstatují, že jejich společným cílem je úzce spolupracovat zejména
v oblasti vzdělávání, sportu a charitativní činnosti. Dalšími společnými cíli je podpora oblasti
životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, kultury, společenského
života i podpory podnikání a dále oboustranná podpora rozvojovým projektům a programům,
jež napomohou dodržení principů udržitelného rozvoje.
Kraj i Mondi Štětí jako významný partner, jehož činnost ovlivňuje dění v Ústeckém kraji a
potažmo se tak dotýká i života jeho obyvatel, proto deklarují svůj zájem na spolupráci při
dosažení společných cílů, neboť tak napomohou rozvoji regionu i zlepšení kvality života
obyvatel na území Ústeckého kraje.

II.
Formy spolupráce

Mondi Štětí se tímto zavazuje v roce 2012 podpořit některou z následujících oblastí:
zaměstnanost, zdravotnictví, sociální sféru, vzdělávání, kulturu, sport, společenský život,
podnikání a infrastrukturu Kraje s cílem zvýšení životní úrovně jeho obyvatel celkovou
částkou 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) s tím, že tato částka bude připsána
na účet Kraje do 30-ti dnů od podpisu smlouvy. Kraj je oprávněn tyto prostředky čerpat do
konce roku 2012 na konkrétní projekty, na jejichž realizaci jsou poskytovány finanční
prostředky z rozpočtu Kraje, nebo jejichž realizaci Kraj podporuje jiným způsobem. Čerpání
prostředků poskytnutých společností Mondi Štětí na konkrétní projekt, je podmíněno
předchozím souhlasem společnosti Mondi Štětí, tj. souhlas musí být udělen před čerpáním
finančních prostředků.

III.
Podmínky spolupráce
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1. Kraj se zavazuje do 31. 1. 2013 předložit Mondi Štětí souhrnnou zprávu o použití
prostředků, které obdrží dle článku II. této smlouvy.

2. Smluvní strany mohou dohodnout pokračování spolupráce písemným dodatkem k této
smlouvě, popřípadě uzavřením smlouvy nové.

IV.
Způsob komunikace
1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace bude uskutečňována poštovním
stykem nebo elektronicky prostřednictvím těchto kontaktních osob:
Kraj:
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana a zástupce ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, e-mail: konopasek.a@kr-ustecky.cz tel:
475 657 754 a
Zdeňka Šváchová, odbor kancelář hejtmana, e-mail: svachova.z@kr-ustecky.cz
tel: 475 657 973, 731607367
a
Veronika Klápová, HR manager, e-mail: veronika.klapova@mondigroup.com
Tel: 416 802 038

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu určitou do 31. 12. 2012, s možností
její výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran a to s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla smluvní straně výpověď smlouvy doručena.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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3. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, neboť se týká zabezpečování veřejných
potřeb. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

4. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
dne ............................ usnesením č. .......................................

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

VI.
Podpisy smluvních stran

Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem, dne …………….

V .......................... dne ………….........

............................................................

............................................................

Jana Vaňhová

Jan Žižka

hejtmanka Ústeckého kraje

místopředseda představenstva, Mondi Štětí
a.s.
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.............................................................
Ing. Jozef Opálený, člen představenstva
Mondi Štětí a.s.

Příloha: Výpis z obchodního rejstříku spol. Mondi Štětí a.s.

Příloha č. 2 k usnesení č. 6/101R/2012
Příloha č. 1 k bodu 6.3
101. RÚK dne 4. 4. 2012

Ústecký kraj

Zásady
pro udělování cen Ústeckého kraje
ze dne 18. 4. 2012

Příloha č. 1 – Grafické vyobrazení „Záslužné medaile Ústeckého kraje“ a „Medaile hejtmana
Ústeckého kraje“
Příloha č. 2 – Formulář „Návrh na udělení medaile“
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 18. 4. 2012 usnesením č…………….. stanovilo v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů Zásady pro udílení cen Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).

Čl. 2
Smysl a účel udělování Záslužné medaile
1) Záslužná medaile je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené
na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.
2) Záslužná medaile se uděluje fyzickým osobám – členům složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje, ve výjimečných případech i jiným fyzickým
nebo právnickým osobám.
3) Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří se
a) příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či
účinnou spoluprací výrazně zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného
systému,
b) mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním odvahy a osobní statečnosti
významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události,
c) úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně
zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje.
4) Záslužnou medaili lze udělit také in memoriam. V takovém případě převezmou
Záslužnou medaili příslušní pozůstalí.
5) Záslužnou medaili je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Při udělování Záslužné
medaile oceněnému kolektivu je předáván pouze jeden kus medaile.
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Čl. 3
Smysl a účel udělování Medaile hejtmana
1) Medaile hejtmana je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje uznání aktivní činnosti
zaměřené na různé oblasti lidského života.
2) Medaile hejtmana se uděluje fyzickým osobám, právnickým osobám i kolektivům.
3) Medaile hejtmana se uděluje zejména těm, kteří svojí prací významně přispěli
k rozvoji nebo propagaci kraje, řešení mimořádných situací, úspěšné reprezentaci
kraje atd. Medaile hejtmana může být také udělena jako projev úcty, jako pamětní
medaile, medaile za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou činnost.
4) Medaili hejtmana je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Při udělování Medaile
hejtmana oceněnému kolektivu je předáván pouze jeden kus medaile.

Čl. 4
Provedení Záslužné medaile a Medaile hejtmana
1) Záslužná medaile je tvořena kovovou medailí kruhového tvaru o průměru 40 mm
z materiálu pakfong (CuNi12Zn24) s povrchovou úpravou starostříbro (ručně stíraná
patina sametového vzhledu, přelakovaná). Hlavním motivem je znak Ústeckého kraje
uprostřed prstence, který je po obvodu tvořen nápisy „INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“ a „ZÁSLUŽNÁ MEDAILE ÚSTECKÉHO KRAJE“.
Kovová medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze o šířce
37 mm a délce 55 mm, ukončené připínací jehlicí. Barvy stuhy respektují oficiální
barvy Ústeckého kraje. Okraje tvoří dva zelené pruhy o šířce 5,5 mm, které jsou
dvěma bílými pruhy o šířce 3 mm odděleny od modrého pruhu uprostřed širokého
20 mm. Součástí medaile je stužka o šířce 37 mm a výšce 12 mm ve stejném
provedení jako stuha. V modrém pruhu stužky je umístěno logo Ústeckého kraje.
Grafické vyobrazení Záslužné medaile je znázorněno v příloze č. 1 těchto Zásad.
2) Medaile hejtmana je tvořena kovovou medailí kruhového tvaru o rozměrech
43 x 41,2 mm z materiálu tombak (CuZn10) s povrchovou úpravou starobronz. (ručně
stíraná patina sametového vzhledu, přelakovaná). Hlavním motivem je znak
Ústeckého kraje uprostřed věnčitého, neuzavřeného prstence. Po obvodu medaile je
umístěn nápis „MEDAILE HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE. Kovová medaile je
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pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze o šířce 37 mm a délce 55 mm,
ukončené připínací jehlicí. Barvy stuhy respektují oficiální barvy Ústeckého kraje.
Okraje tvoří dva modré pruhy o šířce 5,5 mm, které jsou dvěma bílými pruhy o šířce
3 mm odděleny od zeleného pruhu uprostřed širokého 20 mm. Součástí medaile je
stužka o šířce 37 mm a výšce 12 mm ve stejném provedení jako stuha. V zeleném
pruhu stužky je umístěno logo Ústeckého kraje. Grafické vyobrazení Medaile
hejtmana je znázorněno v příloze č. 1 těchto Zásad.
3) K Záslužné medaili a Medaili hejtmana patří obal a diplom.
4) Medaile „in natura“ nebo stužka se nosí na levé straně prsou.

Čl. 5
Systém navrhování a schvalování oceněných
1)
a. Návrhy na udělení Záslužné medaile předkládají představitelé základních složek
Integrovaného

záchranného

systému

Ústeckého

kraje

hejtmanovi

kraje

prostřednictvím Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Návrhy na udělení medaile předkládají představitelé na formuláři podle přílohy
č. 2 těchto Zásad.
b. Hejtman kraje může předložené návrhy projednat s představiteli Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajského sdružení hasičů – kraj Ústecký, Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje a zástupci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (např. na
společném zasedání, elektronicky apod.).
c. Hejtman kraje předloží návrhy Radě Ústeckého kraje k projednání.
d. Rada Ústeckého kraje návrhy hejtmana projedná a následně předloží tyto návrhy
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí o udělení ceny Ústeckého kraje ve
formě Záslužné medaile.
2)
a. Hejtman Ústeckého kraje je oprávněn udělit Medaili hejtmana Ústeckého kraje
v rámci své kompetence dle čl. č. 3 těchto Zásad bez dalšího projednání v Radě či
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
3) Hejtman Ústeckého kraje vede prostřednictvím Odboru kancelář hejtmana evidenci
udělených Záslužných medailí a Medailí hejtmana Ústeckého kraje a 1x ročně,
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zpravidla na prvním jednání Zastupitelstva v kalendářním roce, předloží souhrnnou
informaci Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Čl. 6
Předávání Záslužné medaile a Medaile hejtmana
Záslužnou medaili a Medaili hejtmana předává za Ústecký kraj hejtman kraje, případně jím
pověřený člen Rady Ústeckého kraje.
Záslužná medaile bude zpravidla udělována jedenkrát ročně při příležitosti společného setkání
představitelů Ústeckého kraje se zástupci složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje, případně při jiných slavnostních příležitostech, stejně jako Medaile
hejtmana.
Tyto Zásady budou po schválení zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje.

Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
2) Nedílnou součástí těchto Zásad je
a) Příloha č. 1 – Grafické vyobrazení Záslužné medaile a Medaile hejtmana
b) Příloha č. 2 – Formulář „Návrh na udělení medaile“
3) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
4) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
dne 18. 4. 2012 a schváleny usnesením č. …………………

V Ústí nad Labem dne ……………… 2012

Jana Vaňhová

Příloha č. 1 k bodu 6.3
101. RÚK dne 4. 4. 2012

hejtmanka Ústeckého kraje

Příloha č. 1 k bodu 6.3
101. RÚK dne 4. 4. 2012

Příloha č. 1

Záslužná medaile Ústeckého kraje

Medaile hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 1 k bodu 6.3
101. RÚK dne 4. 4. 2012
Příloha č. 2
NÁVRH NA UDĚLENÍ MEDAILE ÚSTECKÉHO KRAJE

Typ navrhovaného ocenění:
□

Záslužná medaile Ústeckého kraje

□

Medaile hejtmana Ústeckého kraje

Údaje o navrhovaném:
Jméno, příjmení, titul/Název kolektivu: …………………....………..……………………………………………………………..
Datum narození/Právní forma: ………………………………………….……………………………………………….……………...
Adresa: ..………………………………………………...…………………………………………..………………..… PSČ:…………....…..
Telefon: ……………………………..……………. E-mail …………………………………………………….………………………………..

Je zařazen ve složkách IZS Ústeckého kraje?
□

ANO

□

NE

Pokud ANO – v jaké?.......…………………………………………………………………………………………………….……………….
Zdůvodnění návrhu (viz čl. 2 odst. 3 Zásad pro udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje a
čl. 3 odst. 3 Zásad pro udělení Medaile hejtmana Ústeckého kraje):

Návrh zpracoval:
Jméno, příjmení, titul …..……………………………………………………..……………………………………………………………..
Funkce: ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Složka IZS: ……..…………………………………………………………………………………..………………………………………………..

Dne: ……………….………………….……………….

Příloha č. 1 k bodu 6.3
101. RÚK dne 4. 4. 2012
Podpis: ……………………………….……………….

Příloha č. 3 k usnesení č. 26/101R/2012

Číslo Dodatku č. 2 Dohody Řídícího orgánu: MSMT-11358/2012-413

Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího
subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost uzavřené dne 20. 12. 2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
22. 5. 2008

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem:

Karmelitská 7, 118 12 Praha

zastoupený:

Mgr. Josefem Dobešem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

IČ:

00022985

jako Řídící orgán OP VK (dále rovněž jen „Řídící orgán“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

zastoupený:

Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

IČ:

70892156

jako Zprostředkující subjekt OP VK (dále rovněž jen „Zprostředkující subjekt“)
Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení Dohody o spolupráci
Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost takto:

1/4

V článku 5 Kontrola, audit, řešení nesrovnalostí se dosavadní odstavec 3
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Zprostředkující subjekt zajistí součinnost při výkonu kontroly vzorku operací odborem
interního auditu, oddělením PAS pro OP VK (MŠMT, Odbor interního auditu), který je
tímto výkonem pověřen na základě usnesení vlády České republiky č. 760 ze dne
11. července 2007 o zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřených subjektů
auditního orgánu.

V článku 5 Kontrola, audit, řešení nesrovnalostí se dosavadní odstavec 4
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Zprostředkující subjekt je povinen každé podezření na nesrovnalost ve smyslu Manuálu
OP VK a Příručky pro nesrovnalosti OP VK, Metodiky finančních toků a kontroly
programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského
rybářského fondu na programové období 2007-2013 (dále jen „Metodiky finančních toků
a kontroly“) nebo Metodického pokynu Nesrovnalosti (aktualizace na programovací
období 2007 – 2013) prošetřit a výsledek šetření písemně sdělit Řídícímu orgánu;

V článku 5 Kontrola, audit, řešení nesrovnalostí se dosavadní odstavec 5
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Zjistí-li Zprostředkující subjekt, Řídící orgán či jiný oprávněný kontrolní orgán, že se
u prošetřované nesrovnalosti jedná o porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen při ukládání, vybírání a vymáhání sankcí uložených za porušení
rozpočtové kázně postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., resp. v souladu se
zvláštním zákonem, kterým je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona
č. 30/2011 Sb. V případě, že se zjistí, že se jedná o nesrovnalost, ale ne o porušení
rozpočtové kázně, je Zprostředkující subjekt povinen zahájit s příjemcem v co nejkratší
době od zjištění příslušná jednání vedoucí k vymožení částky dotčené nesrovnalostí.
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V článku 6 Finanční řízení se dosavadní odstavec 3
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Celková alokace na provádění globálního grantu v oblasti podpory 1.1 v OP VK činí
22 004 802,99 EUR na období 2007-2013, z toho výše podílu hrazeného z ESF činí
18 704 082,54 EUR a výše podílu národního financování hrazeného z rozpočtové kapitoly
333 - MŠMT činí 3 300 720,45 EUR.

V článku 7 Technická pomoc se dosavadní odstavec 1
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Celková alokace na technickou pomoc Zprostředkujícího subjektu Ústeckého kraje
v oblasti podpory 5.1 na provádění globálního grantu v oblastech podpory OP VK
uvedených ve článku 1 odst. 1 této Dohody činí 1 855 112,96 EUR na období 2007-2013,
z toho výše podílu hrazeného z ESF činí 1 576 846,01 EUR a výše podílu národního
financování hrazeného z rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT činí 278 266,95 EUR.

V článku 7 Technická pomoc se dosavadní odstavec 2
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Celková alokace na technickou pomoc Zprostředkujícího subjektu Ústeckého kraje
v oblasti podpory 5.2 na provádění globálního grantu v oblastech podpory OP VK
uvedených ve článku 1 odst. 1 této Dohody činí 100 590,00 EUR na období 2007-2013,
z toho výše podílu hrazeného z ESF činí 85 501,50 EUR a výše podílu národního
financování hrazeného z rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT činí 15 088,50 EUR.

V článku 7 Technická pomoc se dosavadní odstavec 3
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Celková alokace na technickou pomoc Zprostředkujícího subjektu Ústeckého kraje
v oblasti podpory 5.3 na provádění globálního grantu v oblastech podpory OP VK
uvedených ve článku 1 odst. 1 této Dohody činí 56 095,04 EUR na období 2007-2013,
z toho výše podílu hrazeného z ESF činí 47 680,78 EUR a výše podílu národního
financování hrazeného z rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT činí 8 414,26 EUR.
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V článku 9 Závěrečná ustanovení se dosavadní odstavec 3
nahrazuje novým odstavcem, který zní:
Strany dohody budou postupovat v souladu s Manuálem OP VK – Příručkou
pro provádění technické pomoci OP VK.

V článku 9 Závěrečná ustanovení se doplňuje nový odstavec 9,
který zní:
Ostatní ustanovení Dohody zůstávají v platnosti. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem
podpisu poslední ze smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které
mají platnost originálu. Každá strana obdrží dva stejnopisy Dodatku č. 2. Znění Dodatku
č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. ………… ze dne ……………....

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Ústecký kraj

Mgr. Josef Dobeš
ministr

Jana Vaňhová
hejtmanka
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Příloha č. 4 k usnesení č. 34/101R/2012

Nařízení
Ústeckého kraje
č. …………
ze dne . ……… 2012
o zřízení Přírodní památky Stráně u Drahobuzi a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Stráně u Drahobuzi (dále jen „přírodní památka“) a její
ochranné pásmo.
(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita Stráně u Drahobuzi (kód CZ0424136)
s evropským stanovištěm [dle § 3 odst. 1 písm. o) zákona] Polopřirozené suché trávníky a
facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 - Širokolisté xerotermní
trávníky]. Dále jsou předmětem ochrany rostliny vstavač osmahlý (Orchis ustulata), tořič
hmyzonosný (Ophrys insectifera) a pavouk sklípkánek pontický (Atypus muralis).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Vědlice na
pozemkových parcelách č. 164/3 (část), 1633/1 (část), 1634 (část), 1635 (část), 1640,
1644/1, 1644/3 (část), 1644/5 (část), 1644/6 (část), 1648/1 (část), 1648/2, 1669/1 (část),
1669/2, 1671 (část), 1672 (část), 1678/1 (část), 1680, 1681 (část), 1683/2 (část), 1684,
1860 a v katastrálním území Drahobuz na pozemkových parcelách č. 598 část, 600 (část),
602, 603, 604/1, 604/2, 606/2, 607/1, 607/4, 608/1, 608/2, 620 (část), 702/3, 721, 722,
723, 724/1 (část), 729 (část), 739 (část), 1624.
(2) Ochranné pásmo se nachází v katastrálním území Vědlice na pozemkové parcele č. 1648/1
(část) a v katastrálním území Drahobuz na stavební parcele č. 53/2 a na pozemkových
parcelách č. 620 (část), 630, 631, 635 (část), 639, 738 (část), 1622, 1623.
(3) V příloze k tomuto nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením hranic
přírodní památky.
(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno území přírodní památky a jejího
ochranného pásma, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek přírodní památky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty (to se netýká vozidel lesní správy
a lesní techniky, vozidel policie a složek integrovaného záchranného systému při
služebním výkonu, vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování
zemědělských pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče o přírodní
památku),
b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek
pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat nebo záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní
druhy rostlin a živočichů,
g) používat hnojiva a biocidy.

Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda
náměstek hejtmanky

Příloha č. 5 k usnesení č. 39/101R/2012

Příloha č. 1

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Ústav sociální péče Háj u Duchcova,
příspěvková organizace
Požadavky na uchazeče:
− ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
− praxe ve vedoucí funkci 5 let (praxe v sociální oblasti vítána)
− zkušenost s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost (výhodou jsou organizační a
řídící předpoklady)
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
− strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
− doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
− výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
− vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
− čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká
se osob narozených po 1.12.1971)
− vyplněný osobní dotazník
− Prohlášení (podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů) - souhlas, aby Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje mohl poskytnutá data
obsažená v přihlášce do výběrového řízení pro účely výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvkové organizace a případně
pro výkon této funkce, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích k
provedení výběrového řízení na uvedenou funkci a současně prohlášení, že jsem byl/a ve
smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, a v souladu se zákoníkem práce řádně
informován/a o zpracování osobních údajů, a to v souvislosti s výběrovým řízením,
případným výkonem funkce ředitele/ky výše uvedeného právního subjektu a o právech s tím
spojených. Vzetí na vědomí, že nebudu-li jmenován/a do výše uvedené funkce, budou mi
osobní materiály bezprostředně vráceny.
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálka musí být na vrchu viditelně označena:
VŘ – ÚSP Háj u Duchcova – neotevírat
Přihláška musí být doručena nejpozději dne 27.4.2012 do 12:00 hod. do podatelny Krajského
úřadu Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Příloha č. 6 k usnesení č. 46/101R/2012
bod 10.5 příloha č. 1
Změny v rejstříku škol a školských zařízení

1. Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková
organizace
výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Jungmannova 660, Roudnice nad
Labem.
2. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, DěčínLibverda, příspěvková organizace
zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Benešovská 1371, Děčín XXVII.
3. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Majakovského 2343, Most.
4. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese areál a.s. Vodní stavby, Žalany.
5. Střední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace
změna sídla školy, které bude na adrese Keplerova 7, Ústí nad Labem, s účinností od
1. 9. 2012.
6. Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 34-41-L/501 Polygrafický
průmysl, forma denní, z 60 na 26 žáků,
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání 34-41-M/01
Polygrafie, forma denní, z 50 na 60 žáků, 34-53-H/01 Reprodukční grafik, forma
denní, z 26 na 40 žáků a 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, forma denní,
z 50 na 60 žáků,
výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Mikulášovice 12,
zápis místa poskytovaného vzdělávání na adrese Jiříkovská 838, Rumburk.
7. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace
zápis oborů vzdělání 41-51-E/01 Zemědělské práce, forma denní, s cílovou kapacitou
60 žáků, 41-52-E/01 Zahradnické práce, forma denní, s cílovou kapacitou 60 žáků a
36-67-E/01 Zednické práce, forma denní, s cílovou kapacitou 60 žáků.
8. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana
Palacha 1534, příspěvková organizace
změna názvu právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Střední
škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2012.
9. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Meziboří, Dělnická 103, 109 a nám.
8. května 400, Meziboří
výmaz poskytovaných školských služeb u Školní jídelny-výdejny na adrese nám. 8.
května 400, Meziboří.

1

bod 10.5 příloha č. 1
10. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková
organizace
zápis oboru vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, forma kombinovaná,
s cílovou kapacitou 150 studentů.
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Příloha č. 7 k usnesení č. 51/101R/2012
Volný čas 2012

P.č. PO - název

IČ

Název projektu

bod 10.10 příloha 1
Přidělená
dotace

PO - sídlo

Chomutov
1

Kajak Klub Rockets o.s.

22767011 Turnaje kanoistů v kanoepolu 2012

55 000

12

Rodiče a děti Kadaně,
občanské sdružení

26637260 Spolu a aktivně

58 000

Výuka snowboardingu a lyžování pro
děti a mládež

14 Maximal Animal

22849092

Sociální služby
19 Chomutov, příspěvková
organizace

46789944 Diskotéka pro handicapované

21 OREÁDY o.s.

22896376

25 Heřmánek

26674751 Tábor Heřmánek 2012

40 000

46717927 Fotbalové festivaly 2012

50 000

14867788 Víkend v přírodě

50 000

70698171 Ve zdravém těle, zdravý duch

30 000

nám E. Beneše 469, 407
47 Varnsdorf

30 000

Křižíkova 918/32, 407 46
Krásná Lípa

Prázdniny aktivně - Volnočasové
aktivity dětí a mládeže ve Vejprtech

55 000

Zborovská 3568/35, 430
01 Chomutov
Chomutovská 1619, 432
01 Kadaň
Bedřicha Pacholíka
1053, 431 11 Jirkov

56 000
30 000

Písečná 5030, 430 04
Chomutov
Jungmannova 1185/33,
431 91 Vejprty
Václavská 4153, 430 03
Chomutov

Děčín
10
12

15

16
17
20
21

24

25

Fotbalový klub Rumburk
o.s.
Fotbalový klub Jiskra
Modrá
Základní škola
Varnsdorf, náměstí
E.Beneše 469, okres
Děčín, příspěvková
organizace
CEDR - komunitní
centrum, občanské
sdružení
Mateřské centrum
Rákosníček,o.s.
Romské sdružení
"Indigo Děčín"
TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA SLOVAN
VARNSDORF
Dům dětí a mládeže
Teplická 344/38, Děčín
IV., příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže
Teplická 344/38, Děčín
IV., příspěvková
organizace

29 Schovanka
31
35
36
38
40

ASOCIACE TOM ČR,
TOM 1027 STOPAŘI
1.Severočeské družstvo
zdravotně postižených
Evropské centrum
pantomimy neslyšících
Mateřské centrum
Bělásek
Rodinné centrum
Medvídek

26590735

Fotokroužek Amari centra (nákup
spotřebního materiálu)

U Jiskry 114/1, 408 01
Rumburk
Kamenec 42, 405 02
Jílové

Severní 1495/4, 405 02
Děčín
Sněžnická 94, 405 02
Jílové

28559738 Předškoláci v pohybu a s rozumem

30 000

68975244 Aktivní léto

30 000

00524361 Letní dětský tábor v Českém Dubu

50 000

Západní 2984, 407 47
Varnsdorf

70949565 DANCE Děčín 2012

50 000

Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4

70949565 Mladé Labe 2012

50 000

Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4

Organizace cyklo-orientační akce pro
22822780 děti z DD a její materiálně technické
zajištění

30 000

Lipová 81, 407 81 Lipová
u Šluknova

72556072 Netradiční prázdniny na Šluknovsku

30 000

25476092 Studenti sobě VII

48 000

Letní integrovaný tábor pro neslyšící
děti a mládež
Pohádkové zastavení v Ústeckém
26549191
kraji aneb pojďte si hrát
65767659

22672958 Všeználek II.

30 000
30 000
30 000

1Z4

Mikulášovice 1039, 407
79 Mikulášovice
Riegrova 909/5, 405 01
Děčín
Vodova 1391/35, 612 00
Brno
Tělocvičná 192/9, 405
02 Děčín
Opletalova 673, 407 22
Benešov nad Ploučnicí

Volný čas 2012

P.č. PO - název

IČ

Název projektu

bod 10.10 příloha 1
Přidělená
dotace

PO - sídlo

Litoměřice
26681471 Volný čas dětí v Roudnici n/L

30 000

Neklanova 1807, 413 01
Roudnice nad Labem

46773355 Florbal s baronkou

30 000

U Zámku 7, 411 15
Třebívlice

46768432 Volný čas dětí hravě a zábavně

30 000

Horova 375, 411 08 Štětí

11 MATĚJ

62769278 Volný čas dětí a mládeže

42 000

Komenského 748/4, 412
01 Litoměřice

Agility Klub Pohoda –
18 sdružení pro dítě a psa,
o.s.

22870768

Mistrovství agility ČR dětí a mládeže
2012

30 000

Horní Vodní Brána 294,
411 55 Terezín

20 Mozaika o.s.

22833404

„MÁME RADOST Z POHYBU a
nejen z něj !“

30 000

Přívozní 1036/9, 410 02
Lovosice

Integrace VIII. 2012 - plavecké
46762485 závody sportovců s mentálním a
kombinovaným postižením

30 000

Náměstí Benedikta Rejta
2271, 440 01 Louny

72743239 HRAJEME SI POD STŘECHOU

30 000

Středohor 362, 440 01
Dobroměřice

30 000

Poděbradova 610, 440
01 Louny

1
7
9

Centrum MATÝSEK
Základní škola a
Mateřská škola
Třebívlice
Dům dětí a mládeže
Štětí, Horova 375

Louny
Společnost pro podporu
lidí s mentálním
1 postižením v České
republice o.s., okresní
organizace Louny
Mateřská škola
5
Dobroměřice
Základní umělecká škola
Louny, Poděbradova
9
610, příspěvková
organizace
SDH ČMS Sbor
10
dobrovolných hasičů
Občanské sdružení
13
Ústřek

49123769

Na soustředění jsme spolu a tvoříme
spolu

Celoroční činnost mladých hasičů
2012
Soustředěnou aktivitou za zdravý a
66112982
hodnotný životní styl
64019110

18 FK Louny

Volný čas 2012 - Vybavení
mládežnických mužstev sportovním
68298251 vybavením (míče , sítě,dresy,
pomůcky , oblečení, doprava na
zápasy) celkem 8 mužstev

21 Velká Černoc sobě

22764569
27004406

Centrum aktivního
22 odpočinku - Jezdecká
společnost Bitozeves
Junák - svaz skautů a
23 skautek ČR, středisko
Žatec
24 FK Postoloprty

31 000
65 000

Na Městečku 50, 439 09
Slavětín
Kpt. Jaroše 862, 441 01
Podbořany

30 000

K Velodromu 1789, 440
01 Louny

Netradičně soutěžíme společně Vodní pólo 2.ročník

40 000

Velká Černoc 6, 438 01
Měcholupy

Ekologicko-chovatelský kroužek
(Noemova archa)

30 000

Bitozeves 37, 440 01
Bitozeves

30 000

Pražská 1332, 438 01
Žatec

30 000

Dvořákova 442, 439 42
Postoloprty

Obnova vybavení - zvýšení
61357588 atraktivnosti programu střediska
Junáka v Žatci
Od příměstského tábora k
46762281
pravidelnému sportování

Most
1
2
7

Tělovýchovná jednota
Kopisty

47326930 Volný čas 2012

První novoveská
22691545 HÝBAT SE JE ZÁBAVA 2
nezisková o.s.
Klub dětí Centra volného
Materiální zajištění činnosti oddílů
62209141
času v Mostě
Klubu dětí CVČ Most
2Z4

30 000
30 000
30 000

Hamerská 166,
sportovní hala, 435 42
Litvínov
Mikulovice 236, 435 45
Nová Ves v Horách
Marš. Rybalka 1020, 434
01 Most

Volný čas 2012

P.č. PO - název

11

13

15
16
17

Základní škola a
Mateřská škola Litvínov Janov, Přátelství 160,
okres Most
HOSKAHorosvatokateřinká
Sportovní a Kulturní
Agentura
Sbor dobrovolných
hasičů Nová Ves v
Horách
Pionýrská skupina
Rozmarýn
Pionýrská skupina
Rozmarýn

20 DUHOVKA, o.s.

IČ

Název projektu

ŽIVOČICHOVÉ kolem nás.
00832502 (ETOLOGIE = nauka o chování
živočichů)

bod 10.10 příloha 1
Přidělená
dotace

PO - sídlo

30 000

Přátelství 160, 435 42
Litvínov - Janov

30 000

Dlouhá 261, 435 46
Hora Svaté Kateřiny

66684307 Malí Indiáni na horách

30 000

435 45 Nová Ves v
Horách

68429746 Poznej nové kamarády

30 000

69388164

68429746

Podpora projektu "šikovné ručičky" v
Hoře Svaté Kateřiny

Krajské setkání Pionýra Ústeckého
kraje

22662995 Otevřené dveře

Základní umělecká škola
XI European Youth Music Festival in
Litvínov,
21
00832430 Italy - příspěvek na dopravu souborů
Podkrušnohorská 1720,
ZUŠ Litvínov
okres Most
Městská knihovna
23
70226369 MALUJEME S MISTREM
Litvínov

45 000
30 000

Eduarda Basse 1149/9,
434 01 Most
Eduarda Basse 1149/9,
434 01 Most
Sportovní hala 224, 435
21 Obrnice

35 000

Podkrušnohorská 1720,
436 01 Litvínov

30 000

Soukenická 982, 436 01
Litvínov

25048791 Letní integrovaný tábor 2012

33 000

U Nových lázní 1286/9,
415 01 Teplice

46071423 Putovní vodácký tábor Berounka

33 000

Jaselská 355, 415 01
Teplice

65639626 Prázdninová poškola

30 000

Lidická 31/18, 418 01
Bílina

26580110 Sportuj s námi pro zdraví

30 000

Zemská 818, 415 01
Teplice

72743123 Happy week

30 000

Tovární 110, 417 02
Dubí 2

63788268 Vytvoření zázemí pro děti a mládež

30 000

417 24 Jeníkov 1

30 000

Vilová 698, 417 42
Krupka

Teplice
Základní škola a
1 praktická škola Arkadie,
o.p.s.
TJ zdravotně
4
postižených Nola
Základní škola, Bílina,
Lidická 31/18, okres
6
Teplice, příspěvková
organizace
WAL, občanské
10
sdružení
Základní škola Dubí 2,
Tovární 110, okres
11
Teplice, příspěvková
organizace
Římskokatolická farnost
12
Jeníkov
13

Mateřské centrum
Permoníček Krupka

14 Abasta Bořislav o.s.

Děti z dětského domova Krupka a
22823654 jejich kamarádi z Permoníčka
podruhé
Výprava turistického kroužku Abasta
22885234
Bořislav

30 000

Bořislav 97, 415 01
Bořislav
Valentinská 261, 417 31
Novosedlice

15 FK Novosedlice

48317926 Dětská prázdninová soustředění

30 000

16 Dubíčko

26984563 Se zábavou proti nudě

30 000

Dlouhá 105, 417 02 Dubí

72743247 Školka plná zábavy

40 000

Husovo náměstí 17, 403
17 Chabařovice

Ústí nad Labem

2

Mateřská škola
Chabařovice, Husovo
náměstí 17, okres Ústí
nad Labem

3Z4

Volný čas 2012

P.č. PO - název

IČ

Název projektu

bod 10.10 příloha 1
Přidělená
dotace

6

Místní skupina ČČK Ústí
75095033 Koně jsou naši kamarádi IV.
nad Labem

50 000

11

MS VZS ČČK Ústí nad
Labem

95 000

44556594

Příprava mládeže MS VZS ČČK k
záchranné činnosti a sportu

Univerzita Jana
14 Evangelisty Purkyně v
44555601 Zábavné přírodovědné vzdělávání
Ústí nad Labem
Římskokatolická farnost Volnočasové aktivity pro děti a
44226349
19 arciděkanství Ústí nad
mládež
Labem
Rozvoj lezeckých aktivit
22 YMCA v Ústí nad Labem 26533839 neorganizovaných dětí v Ústeckém
kraji
25

Turistický oddíl mládeže
7113 "KOLA WAŠTEPI"

18382410

26

Helias Ústí nad Labem,
o.p.s.

27324001 Krásné prázdniny

27 2. VTOM a TOM č. 7103 71159215
Asociace pomáhající
31 lidem s autismem
Severní Čechy
Asociace "Záchraný
32
kruh"
Základní škola Ústí nad
Labem, Vinařská
33
1016/6, příspěvková
organizace

26991527

POZNÁVÁME TURISTICKÉ
ZAJÍMAVOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

Na Spálence 715/3, 400
01 Ústí nad Labem
Střekovské nábřeží
1119/19, 400 03 Ústí
nad Labem

50 000

Hoření 3083/13, 400 96
Ústí nad Labem

33 000

Bílinská 110/3, 400 01
Ústí nad Labem

30 000

Hradiště 97/4, 400 01
Ústí nad Labem

35 000

Důlce 3092/74, 400 01
Ústí nad Labem

30 000

Jateční 870/41, 400 01
Ústí nad Labem
Pražská 127/53, 400 01
Ústí nad Labem

Volnočasové protáhnutí pro děti i ty
starší

48 000

Víkendové pobyty pro děti s
autismem a jejich rodiny

40 000

Alešova 268/1, 400 01
Ústí nad Labem

30 000

5.května 155/8, 360 01
Karlovy Vary

45 000

Vinařská 1016/6, 400 01
Ústí nad Labem

27002896 Mladý záchranář 2012

44555229

PO - sídlo

Sportovně vzdělávací kurz - ZŠ
Vinařská do Nižbora

4Z4

Příloha č. 8 k usnesení č. 52/101R/2012
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012

bod 10.11 příloha 1

Školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem
P.č.

§

položka

ÚZ

IČ

1

3146

5331

00092

65082133

7

3146

5331

00092

65082478

Název organizace
Děčín
Speciální základní škola a
Speciální mateřská škola,
Děčín, příspěvková
organizace
Speciální základní škola a
Praktická škola, Šluknov,
Tyršova 710, příspěvková
organizace

3146

5331

00092

00412058

2

3146

5331

00092

00673391

Střední zdravotnická škola,
Chomutov, Palackého 3,
příspěvková organizace

9

3146

3146

5331

5331

00092

00092

Přidělená
dotace (Kč)

Teplická 65, Děčín IX Bynov, 405 05

Moderní je nekouřit!

20 000

Tyršova 710, Šluknov,
407 77

Vstupujeme do života

16 000

Nejnovější poznatky v
oblasti rizikových jevů

14 000

Dětský domov "Země dětí"
a Školní jídelna, Česká
Komenského 491, Česká
Kamenice, Komenského
Kamenice, 407 21
491, příspěvková
organizace
Chomutov

17

6

Název projektu

Adresa organizace

Palackého 3, Chomutov,
430 01

Poznáváme se

61342688

Střední odborná škola
služeb a Střední odborné
učiliště, Kadaň, 5.května
680, příspěvková
organizace

5.května 680, Kadaň, 432
01

Akreditované studium k
výkonu specializovaných
činností prevence
rizikového chování

14 000

47796006

Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace

Školní 50/1060,
Chomutov, 430 01

Spolupracující třída X.
Návaznost na projekty od
roku 2003

20 000

1z4

20 000

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
P.č.
10

11

1

7

5

§
3146

3146

3146

3146

3146

položka
5331

5331

5331

5331

5331

ÚZ
00092

00092

00092

00092

00092

IČ
61342645

41324641

62247859

61357278

62208870

Název organizace
Gymnázium, Chomutov,
Mostecká 3000,
příspěvková organizace
Střední škola energetická a
stavební, Chomutov, Na
Průhoně 4800, příspěvková
organizace
Louny
Dětský domov, Základní
škola a Střední škola, Žatec,
příspěvková organizace

Adresa organizace

12
3146
13

5331

00092

49872427

Přidělená
dotace (Kč)

Adaptační kurz pro žáky
prvních ročníků

20 000

Na Průhoně 4800,
Chomutov, 430 11

Pohoda v S. - komplexní
program cílené podpory k
tvorbě efektivně
fungujícího kolektivu

10 000

Dlouhodobý program
primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže

36 000

Pražská 808, Žatec, 438
01

Studentská 640, Litvínov,
436 67

11

Vyšší odborná škola
ekonomická, sociální a
zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace

Název projektu

Mostecká 3000, Chomutov,
430 01

Gymnázium, Žatec,
Studentská 1075, Žatec,
Studentská 1075,
438 01
příspěvková organizace
Most
Gymnázium T. G.
Masaryka, Litvínov,
Studentská 640,
příspěvková organizace

bod 10.11 příloha 1

Vítej na gymplu!

20 000

Financování
akreditovaného studia k
výkonu specializovaných
činností prevence
rizikového chování

12 000

Ztraceni ve škole?Víme, jak
na to!-II

28 000

Ztraceni ve škole?Víme, jak
na to!-II

24 000

Ztraceni ve škole?Víme, jak
na to!-II

24 000

Zd. Fibicha 2778, Most,
434 01

2z4

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
P.č.

§

položka

ÚZ

IČ

Název organizace

Adresa organizace

16

3146

5331

00092

00524905

1

3146

5331

00092

61515451

4

3146

5331

00092

00524646

6

3146

5331

00092

00555878

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední
průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace

9
10

3146

5331

00092

61515809

Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a
Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice,

Přidělená
dotace (Kč)
12 000

Jana Palacha 711/2, Most,
434 01

Spokojená třída

30 000

Čs. dobrovolců 11/530,
Teplice, 415 01

Vítejte na gymnáziu
Teplice ve školním roce
2012/2013

20 000

Alejní 12, Teplice, 415 01

SCHOLASTICUS

15 000

Benešovo náměstí 1/604,
Teplice, 415 49

Pozdej sebe i ostatní,
pomůžeš sobě i jiným

20 000

Podpora preventivních
týmů na Chomutovsku
IPPS=INFORMACE,
PODPORA, POMOC,
SPOLUPRÁCE

7
8

Název projektu

Ano!Pozitivně a s chutí!

14
Střední škola gastronomie a
služeb, Most, Jana Palacha
711, příspěvková
organizace
Teplice
Gymnázium, Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvková
organizace
Střední škola obchodu a
služeb, Teplice,
příspěvková organizace

bod 10.11 příloha 1

Lípová 651/9, Teplice,
415 01

3z4

30 000
38 000

Jak se (ne)stát závislákem

27 000

Barevný čtvrtek

17 000

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
P.č.

§

položka

ÚZ

IČ

Název organizace

Adresa organizace

bod 10.11 příloha 1
Název projektu

Přidělená
dotace (Kč)

příspěvková organizace
12

22

25

24

3146

3146

3146

5331

5331

5331

00092

00092

00092

61515477

Gymnázium a Střední
průmyslová škola,
Duchcov, příspěvková
organizace

Kubicových 2, Duchcov,
419 01

61515761

Základní škola praktická,
Bílina, Kmochova 205/10,
příspěvková organizace

Kmochova 205/10, Bílina,
418 01

00082627

Ústí nad Labem
Střední škola a Základní
Václavské náměstí 10,
škola, Trmice, příspěvková
Trmice, 400 04
organizace

Metodické vedení ŠMP v
regionu Ústí nad Labem

10 000

OLEŠKA 2012

10 000

Cesta ke zdraví aneb "Buď
fit!"

10 000

"Seznamte se - Střední
škola Trmice!"

20 000

celkem

4z4

537 000

Příloha č. 9 k usnesení č. 52/101R/2012
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012

bod 10.11 příloha 2

Školy a školská zařízení zřizované obcí
P.č.

§

položka

ÚZ

IČ

Název organizace

Adresa organizace

Název projektu

Přidělená
dotace (Kč)
84 000

Chomutov
Město Kadaň pro:
5

3146

5321

00092 46789987

celkem

Základní škola Rudolfa Koblice,
Pionýrů 1102, Kadaň

Pionýrů 1102, Kadaň, 432
01

Obec Vejprty pro:
20

3146

5321

00092 46787755

Základní škola a Mateřská škola
Vejprty

Moskevská 732/2, Vejprty
431 91

Statutární město Chomutov pro:
18

3146

5321

00092 46789731

Základní škola Chomutov, Školní
1480

Školní 1480, Chomutov,
430 01

Obec Radonice pro:
17

3146

5321

00092 46790055

Základní škola a mateřská škola
Radonice, okres Chomutov

Radonice 165, 431 55

Obec Březno pro:
19

3146

5321

00092 46789626

Základní škola a Mateřská škola
Březno, okres Chomutov

Švermova 367, Březno,
431 45

20 000

Dlouhodobý program primární
prevence rizikového chování
dětí a mládeže

20 000

celkem

10 000

Free Teens 21.století

10 000

celkem

24 000

Spolupráce Tolerance Aktivity
Rozhodování Třída

24 000

celkem

10 000

Bezpečná škola pro každého
II.

10 000

celkem

20 000

Já a Ty jsme MY - 2011

20 000
80 000

Děčín
Statutární město Děčín pro:
26

3146

5321

00092 72744448

Základní škola Děčín XXXII, Míru
152, příspěvková organizace

celkem
Míru 152, Děčín XXXII,
407 11

Obec Jílové pro:

Plujeme na jedné lodi-část
"Expedice za dobrodružstvím"
celkem
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20 000
20 000
14 000

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
P.č.

10

§

3146

položka

5321

ÚZ

IČ

00092 72744014

Název organizace

Adresa organizace

Mateřská škola Jílové, okres Děčín,
příspěvková organizace

Průběžná 299, Jílové
01

407

Město Krásná Lípa pro:
22

3146

5321

00092 72742526

3146

5321

00092 71011315

Název projektu
Prevence v oblasti vzdělávání
s podporou stimulačního
preventivního programu pro
děti předškolního věku a pro
děti s odkladem školní
docházky - Maxík
celkem

Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa, příspěvková
organizace

Školní 10/558, Krásná
Lípa, 407 46

Město Mikulášovice pro:

20

bod 10.11 příloha 2

Adaptační pobyt
celkem

Základní škola Mikulášovice, okres
Děčín, příspěvková organizace

Mikulášovice 20, 407 79

"V naší třídě se učíme
naslouchat a pomáhat druhým"
- začlenění programů
specifické primární prevence
do výuky (středně a
dlouhodobé navazující
aktivity)

Přidělená
dotace (Kč)

14 000

34 000
34 000
12 000

12 000

86 000

Litoměřice
Město Litoměřice pro:
4

3146

5321

00092 46773363

11

3146

5321

00092 46773380

Základní škola Litoměřice,
Havlíčkova 32
Základní škola Litoměřice, Ladova
5

Havlíčkova 32, Litoměřice
412 01
Ladova 5, Litoměřice,
412 01

Obec Ploskovice pro:

celkem
Adaptační kurz pro žáky "Naše
třída"
Spolu
celkem
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40 000
20 000
20 000
15 000

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
P.č.

14

§

3146

položka

5321

ÚZ

IČ

00092 72745126

Název organizace

Adresa organizace

Základní škola a Mateřská škola
Ploskovice, příspěvková organizace,
okres Litoměřice

Ploskovice 36, 411 42

bod 10.11 příloha 2
Název projektu

Studium ŠMP, Seminář
podpora preventivních týmů na
škole, Výukový interaktivní
program Drogy trochu jinak,
Projekt Děti od nás

Obec Třebívlice pro:
2

3146

5321

00092 46773355

Základní škola a Mateřská škola
Třebívlice

U Zámku 7, Třebívlice
411 15

3146

5321

00092 71012117

Základní škola a mateřská škola
Třebenice, příspěvková organizace

Paříkovo náměstí 133,
Třebenice, 411 13

15 000

celkem

14 000

Rizikové chování žáků vzděláváme se společně

14 000

celkem

17 000

Město Třebenice pro:
10

Přidělená
dotace (Kč)

"Vycházíme spolu" - adaptační
kurz

17 000
30 000

Louny
Obec Petrohrad pro:

10

3146

5321

00092 70695512

Základní škola a mateřská škola
Petrohrad, okres Louny,
příspěvková organizace

Černčice 3, Petrohrad
439 85

celkem

10 000

"Křivoklátský skřítek" adaptační kurz s preventivními
aktivitami

10 000

celkem

20 000

Město Postoloprty pro:
18

3146

5321

00092 61357448

Základní škola Postoloprty, okres
Draguš 581, Postoloprty,
Louny
439 42
Teplice
Statutární město Teplice pro:

26

3146

5321

00092 63788152

Základní škola s rozšířenou výukou
výtvarné výchovy, Teplice,
Koperníkova 2592

Koperníkova 2592, Teplice
415 01

Město Bílina pro:
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Adapťák

20 000
53 000
celkem

20 000

Adaptační program

20 000

celkem

20 000

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012
P.č.

§

položka

5

3146

5321

ÚZ

IČ

00092 65639626

Název organizace

Adresa organizace

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

Lidická 31/18, Bílina, 418
01

Město Duchcov pro:
27

3146

5321

00092 62787209

Základní škola Jaroslava Pešaty,
J. Pešaty 1313, Duchcov,
Duchcov, J. Pešaty 1313, okres
419 01
Teplice
Ústí nad Labem
Obec Povrly pro:

3

3146

5321

00092 72743921

3146

5321

00092 44553226

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

13

3146

5321

00092 44226233

22

3146

5321

00092 44555253

Základní škola Ústí nad Labem,
Mírová 2734/4, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
příspěvková organizace
Mateřská škola Kytička, Ústí nad
Labem, Pod Vodojemem 313/3B,
příspěvková organizace

5. května 233, Povrly, 403
32

Mírová 2734/4, Ústí nad
Labem 400 11

3146

5321

00092 70698287

Základní škola a Mateřská škola
Tisá, příspěvková organizace

Nebojíme se 6.třídy 2012
celkem
JAK SE STAVÍ PARTA aneb
"Jeden zavšechny, všichni za
jednoho!"

20 000
13 000
13 000
107 000
12 000

Specializovaná činnost Školní metodik prevence
celkem
Adaptační kurz pro žáky
6.ročníků Základní školy Ústí
nad Labem, Mírová 2734/4

12 000
65 000
29 000

SNP 2304/6, Ústí nad
Labem 400 11

Adaptační kurz - "Nový
kolektiv, nové povinnosti"

19 000

Pod Vodojemem 313/3B,
Ústí nad Labem 400 10

"Zdravá Kytička - rosteme do
zdravého a bezpečného světa"

17 000

Obec Tisá pro:
14

Přidělená
dotace (Kč)

Název projektu

celkem

Statutární město Ústí nad Labem pro:
1

bod 10.11 příloha 2

celkem
Tisá 189, 403 36

30 000

Vzděláním k profesionalitě
celkem
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30 000
440 000

Příloha č. 10 k usnesení č. 52/101R/2012
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012

bod 10.11 příloha 3

Soukromé školy
P.č.

§

položka

ÚZ

IČ

Název organizace

Adresa organizace

Název projektu

Přidělená
dotace (Kč)

Litoměřice
16

3146

5321

00092

25018515

LINGUA UNIVERSAL
soukromá základní a
mateřská škola s.r.o.

Sovova 2, Litoměřice 412 01

Akreditované studium pro
výchovného poradce

9 000

Okružní 128, Meziboří
13

Adaptace na nové prostředí
u studentů prvních ročníků
střední školy

14 000

Most
8

3146

5321

00092

25014188

Střední škola EDUCHEM,
a.s.

435

celkem
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23 000

Příloha č. 11 k usnesení č. 54/101R/2012
Příloha č. 3

POV ÚK 2012 - Oblast podpory 5 Podpora činnosti místních akčních skupin

Celkové
náklady
projektu
(tis. Kč)

Návrh
dotace
(tis. Kč)

Žadatel - název

Žadatel IČO Okres

Žadatel - adresa

Název projektu

SERVISO, o.p.s.

25457799

Litoměřice

Třebívlice, Komenského náměstí 17,
PSČ 411 15

Podpora MAS SERVISO, o.p.s.

267,000

100

MAS CÍNOVECKO, o.p.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
MAS Šluknovsko
MAS České středohoří
MAS Naděje pro Mostecko
MAS Vladař o.p.s.

286 71 643
26999935
26983303
27036952
27016714
26404818

Teplice
Chomutov
Děčín
Litoměřice
Most
Karlovy Vary

Ruská 264/128, 417 01 Dubí
SNP 144, 431 44 Droužkovice
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice
Lišnice,čp.42
Husova 153, 364 55 Valeč

Podpora MAS CÍNOVECKO, o.p.s.
Podpora MAS SZK
Podpora MAS Šluknovsko
Podpora MAS České středohoří
Podpora MAS NpM
Podpora MAS Vladař o.p.s.

267,000
270,000
267,000
267,000
267,000
270,000

100
100
100
100
100
100

MAS Podřipsko
MAS Labské skály

22880674
27010066

Litoměřice
Děčín

Černouček 100, 413 01 Roudnice nad Integrovaná strategie území
Labem
Podřipska
Mírové náměstí 280, 40701 Jílové
Rozvoj MAS Labské skály

267,000
267,000

100
100
900

2 409,000

Příloha č. 12 k usnesení č. 58/101R/2012
Příloha č. 1 materiálu do Rady ÚK
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi

Čl. 1
ZÁKLADNÍ POJMY
1.1

Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo
úplatné provedení stavebních prací (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZ“).
Veřejná zakázka podle výše její předpokládané hodnoty (vždy bez DPH, § 12 ZVZ):
• veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
- méně než
• veřejná zakázka malého rozsahu na služby
- méně než
• veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - méně než
(od 1. 1. 2014
- méně než

1.000.000 Kč
1.000.000 Kč
3.000.000 Kč
1.000.000 Kč)

• podlimitní veřejná zakázka na dodávky
• podlimitní veřejná zakázka na služby
• podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
(od 1. 1. 2014

- nejméně
- nejméně
- nejméně
- nejméně

1.000.000 Kč
1.000.000 Kč
3.000.000 Kč
1.000.000 Kč)

• nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
• nadlimitní veřejná zakázka na služby
• nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

- nejméně
5 010 000 Kč
- nejméně
5 010 000 Kč
- nejméně 125 265 000 Kč

Uvedené hranice nadlimitních veřejných zakázek platí pro územně samosprávné celky
nebo jimi zřizované příspěvkové organizace (nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění
pozdějších předpisů), a to od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.
1.2

Významnou veřejnou zakázkou je pro územně samosprávné celky nebo jimi zřizované příspěvkové organizace veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou nejméně
50 mil. Kč bez DPH (§ 16a písm. b ) ZVZ).

1.3

Věstníkem veřejných zakázek je část Informačního systému veřejných zakázek, která
zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách (§ 17 písm. g) ZVZ)

1.4

Osobou se zvláštní způsobilostí je osoba, která je v pracovněprávním vztahu
k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo k jinému veřejnému zadavateli a absolvovala vzdělávací program dle § 151a ZVZ (§ 17 písm. v) ZVZ).

1.5

Dokumentací o veřejné zakázce je souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické
podobě, jejichž pořízení vyžaduje ZVZ, včetně originálů všech nabídek a uzavřených
smluv (§ 17 písm. w) zákona).

1.6

Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle
ZVZ zveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§ 17 písm. x) ZVZ).

1.7

Předběžné oznámení veřejného zadavatele, jehož součástí je odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky, uveřejní veřejný zadavatel u všech podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek, s výjimkou veřejných zakázek
zadávaných ve ZPŘ a dalších veřejných zakázek uvedených v § 86 odst. 3 ZVZ; zahájit
zadávací řízení je možné nejdříve 1 měsíc od odeslání formuláře předběžného oznámení (§ 86 odst. 1 a 2 ZVZ).

1.8

Zadávacím řízením se rozumí závazný postup orgánů Ústeckého kraje (dále také jen
„ÚK“) včetně odborů Krajského úřadu ÚK a příspěvkových organizací zřizovaných ÚK
při zadávání veřejných zakázek (dále také jen „VZ“) podle ZVZ a těchto pravidel.

1.9

Rozhodovacími činnostmi v zadávacím řízení pro účely těchto pravidel jsou zejména
tyto:
a) rozhodování o zahájení zadávacího řízení a o volbě jeho formy ,
b) stanovení podmínek zadávacího řízení či soutěže (včetně plnění veřejné zakázky a
všech dalších požadavků či podmínek aj.) a rozhodnutí o jejich změně,
c) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky či výběru nejvhodnějšího návrhu,
d) rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (§ 84 ZVZ),
e) rozhodnutí o zrušení soutěže o návrh (§108 ZVZ)
f) rozhodnutí o vyloučení zájemce, uchazeče či účastníka soutěže o návrh,
g) jmenování a odvolání členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (§ 71 ZVZ),
zvláštní komise pro posouzení kvalifikace (§ 59 ZVZ), hodnotící komise (§ 74 ZVZ),
či poroty pro hodnocení návrhů (§106 ZVZ) včetně náhradníků,
h) rozhodnutí o námitkách (§ 110 – 111 ZVZ),
i) další rozhodovací činnosti vyplývající ze ZVZ a platných právních předpisů včetně
předpisů prováděcích, nebo z těchto pravidel, včetně uzavření smlouvy.

1.10 Výkonnými činnostmi v zadávacím řízení jsou pro účely těchto pravidel činnosti
neuvedené v bodě 1.9 tohoto článku, a to zejména:
a) stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (§ 13 - 16 ZVZ)
b) podání návrhu na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky a volbu jeho formy,
c) podání návrhu na jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami (§ 71
ZVZ), zvláštní komise pro posouzení kvalifikace (§ 59 ZVZ), hodnotící komise (§ 74
ZVZ), či poroty pro hodnocení návrhů (§ 106 ZVZ) včetně náhradníků,
d) podání návrhu na stanovení obsahu podmínek zadávacího řízení či soutěže nebo
jejich změny,
e) vypracování návrhu odůvodnění veřejné zakázky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, výzvy pro podání nabídek nebo výzvy k jednání v jednacím
řízení,
f) vypracování a zveřejnění formulářů Oznámení předběžných informací, Oznámení o
zakázce, Oznámení o zadání zakázky případně Oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, u nadlimitní zakázky i v Úředním věstníku EU
TED (dále jen „TED“),
g) vypracování a zveřejnění dokumentů stanovených ZVZ na profilu zadavatele;
h) poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám;
i) provedení úkonů pro zadání podlimitní popř. nadlimitní veřejné zakázky v:
1. otevřeném řízení (§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ, dále také jen „OŘ“),
2. užším řízení (§ 21 odst. 1 písm. b) a § 28 ZVZ, dále také jen „UŘ“),
3. jednacím řízení s uveřejněním (§ 21 odst. 1 písm. c) a § 29 ZVZ, dále také jen
„JŘSU“),
4. jednacím řízení bez uveřejnění (§ 21 odst. 1 písm. d) a § 34 ZVZ, dále také jen
„JŘBU“),
5. soutěžním dialogu (§ 21 odst. 1 písm. e) a § 35 ZVZ, dále také jen „SD“),,
6. zjednodušeném podlimitním řízení (§ 21 odst. 1 písm. f) a § 38 ZVZ, dále také
jen „ZPŘ“),
j) provedení úkonů pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu (§ 12 odst. 3 a § 18
odst. 5 ZVZ, dále také jen „VZMR“),
k) provedení úkonů podle zvláštních postupů pro:
- centralizované zadávání veřejných zakázek (§ 3 ZVZ),
- rámcovou smlouvu (§ 11 a § 89 až § 91 ZVZ) a zadávání veřejných zakázek na
základě uzavřené rámcové smlouvy (§ 92 ZVZ),
- předběžné oznámení veřejného zadavatele (§ 86 ZVZ),
- zavedení dynamického nákupního systému (§ 93 a § 94 ZVZ) a zadávání veřejné
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zakázky v dynamickém nákupním systému (§ 95 ZVZ),
- elektronickou aukci (§ 96 a § 97 ZVZ),
- zadávání částí veřejných zakázek (§ 98 ZVZ),
- opční právo (§ 99 ZVZ),
- soutěž o návrh (§ 102 - § 109 ZVZ),
l) příjem a evidence podaných žádostí o účast a nabídek a jejich předání příslušné
komisi na jejím prvním jednání;
m) rozeslání informací o jmenování členům a náhradníkům členů komisí, jmenovaných
rozhodovacím orgánem, zabezpečení místnosti pro jednání komisí, svolání komisí
na první jednání;
n) zabezpečení dalšího průběhu zadávacího řízení až do jeho ukončení uzavřením
příslušných smluv, případně jiným výše uvedeným způsobem; zejména se jedná o
podávání návrhů na vyloučení uchazeče ze soutěže, podávání návrhů na rozhodnutí o způsobu ukončení zadávacího řízení, vyrozumění uchazečů o změnách,
případně o výsledku zadávacího řízení či soutěže, uveřejnění zadání a výsledku zadávacího řízení či soutěže ZVZ stanoveným způsobem, a další úkony k
organizačnímu zabezpečení řádného průběhu zadávacího řízení či soutěže a splnění zákonných požadavků,
o) vedení spisu s dokumentací veřejné zakázky, jeho uložení a archivace.
Čl. 2
VYMEZENÍ KOMPETENCÍ A ODPOVĚDNOSTI
2.1

Za Ústecký kraj odbor investiční, za příspěvkové organizace jejich ředitelé, pokud zadávají veřejné zakázky, na jejichž základě budou uzavírány smlouvy v ceně vyšší než
500 000,00 Kč bez DPH, zajistí zřízení a provozování profilu zadavatele, který bude
splňovat požadavky na elektronický nástroj podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se
stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných
elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody,
a zajistí zveřejnění adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

2.2

K rozhodovacím činnostem dle bodu 1.9 těchto pravidel jsou příslušní vedoucí odborů nebo hejtman/ka a ředitelé příspěvkových organizací, uvedení v usneseních Rady
Ústeckého kraje č. 10-20 a 22/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006, s výjimkou veřejných zakázek, o nichž je rozhodování vyhrazeno Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

2.3

Orgány nebo osoby dle bodu 2.2, dále označeny souhrnně jako „rozhodovací orgán“,
které mají nebo na které byla přenesena zodpovědnost a rozhodovací pravomoc
v rámci zadávání veřejných zakázek dle bodu 1.9, rozhodují za zadavatele dle § 2 ZVZ
s tím, že pokud je k rozhodnutí o veřejné zakázce dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 11 až 20/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 a č. 201/26R/2009 ze dne 16.9.2009, u ředitelů příspěvkových organizací také dle zřizovací listiny, potřebný předchozí souhlas, je
tento souhlas nutný pro každou z rozhodovacích činností dle bodu 1.9.

2.4

K výkonným činnostem dle bodu 1.10 těchto pravidel je příslušným a gescí v
celém zadávacím řízení je těmito pravidly pověřen:
a) Pro veřejné zakázky zadávané Ústeckým krajem (jednotkou územní samosprávy)
odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, v jehož působnosti jako příkazce příslušné
rozpočtové položky bude zakázka realizována (dále jen „gestor“). Gestor spolupracuje v případě potřeby s odborem investičním a předkládá mu ke konzultaci
zadávací dokumentaci.
b) U veřejných zakázek zadávaných dle bodu a) v oblasti kapitálových výdajů
v rozpočtu investičního odboru, které nemají vazbu na zásahy do nemovitého majetku kraje, zajišťuje výkonné činnosti dle bodu 1.4 jako gestor odbor, do jehož
věcné působnosti zakázka spadá. Veškeré materiály potřebné k rozhodnutí zadava-
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tele a uzavření smluvních vztahů předkládá příslušný odbor po konzultaci s příkazcem (písemně potvrzuje vedoucí investičního odboru). Smluvní vztahy veřejných
zakázek (malého rozsahu) do 1 mil. Kč dle usnesení č. 10 - 11/46R/2006 ze dne
28. 6. 2006 uzavírá příkazce (investiční odbor). Příkazce může následně pověřit
příslušný odbor k likvidaci faktur. Výběr položek z rozpočtu kapitálových výdajů, které se budou v příslušném roce řídit výše uvedeným režimem dle tohoto bodu,
provede investiční odbor a po schválení uvolněným členem Rady ÚK pro oblast investic jej rozešle na odbory do 30-ti kalendářních dnů od schválení rozpočtu,
rozpočtového opatření, případně rozpisu rozpočtu.
c) Pro veřejné zakázky zadávané příspěvkovou organizací Ústeckého kraje osoba nebo útvar příspěvkové organizace k tomu pověřený v rámci této organizace (dále
také jen „gestor“).
2.5

Gestor zodpovídá za finanční krytí veřejné zakázky a provedení předběžné finanční
kontroly dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. a ustanovení čl. 5 Směrnice ředitele krajského úřadu č. S-01/2012, o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole.
Informace o zabezpečení finančního krytí a provedení předběžné finanční kontroly,
v rámci Ústeckého kraje číslo příslibu, je vždy součástí návrhu na zahájení zadávacího
řízení veřejné zakázky a návrhu na výběr nejvhodnější nabídky.

2.6

U významných veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nejméně 50 mil. Kč bez
DPH musí gestor před zahájením zadávacího řízení předložit odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 ZVZ Zastupitelstvu ÚK. Schválení Zastupitelstvem ÚK je
podmínkou pro zahájení zadávacího řízení (§ 156 odst. 4 ZVZ).

2.7

Na profilu zadavatele gestor zveřejňuje
A. povinně:
- písemnou výzvu k podání nabídek a k prokázání kvalifikace u veřejných zakázek
zadávaných ve ZPŘ od data odeslání výzev nejméně 5 zájemcům po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek (§ 38 odst. 2 ZVZ),
- alespoň textovou část zadávací dokumentace v OŘ, ZPŘ a UŘ ode dne uveřejnění
Oznámení o zakázce či výzvy k podání nabídek ve ZPŘ, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek (§ 48 odst. 1 ZVZ), pokud se zadávací dokumentace zveřejní
v plném rozsahu již ode dne uveřejnění Oznámení o zakázce v OŘ nebo UŘ ve
Věstníku veřejných zakázek, lze zkrátit minimální lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů
(§ 40 odst. 1 ZVZ); jiné zkrácení lhůty pro podání nabídek již není přípustné;
- pokud zadavatel v UŘ, JŘSU nebo SD nestanoví požadavky na prokázání kvalifikace v zadávací dokumentaci, uveřejní ode dne uveřejnění Oznámení o zakázce
kvalifikační dokumentaci (§ 48 odst. 6 ZVZ);
- dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k požadavkům na prokázání
kvalifikace včetně přesného znění žádosti, a to stejným způsobem, jakým uveřejnil
textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci (§ 49 odst. 3
ZVZ);
- u ZPŘ potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění (§ 49 odst. 5 ZVZ);
- odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 ZVZ u všech podlimitních i nadlimitních zakázek, s výjimkou pro ZPŘ, JŘSU a JŘBU konkretizovanou v § 156 odst. 4
ZVZ, do 3 pracovních dní od uveřejnění Oznámení o zakázce nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení (§ 156 odst. 2 ZVZ)
- smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku s cenou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH
včetně všech jejích změn a dodatků do 15 dnů od jejího uzavření (§ 147a odst. 1
písm. a) a odst. 2 a 8 ZVZ)
- výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, kromě VZMR, nejpozději
do 90 dnů od splnění smlouvy; u smlouvy, jejíž plnění přesahuje 1 rok uveřejní nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění
veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce (§ 147a odst. 1 písm. b) a odst. 3 a
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8 ZVZ)
- seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kromě VZMR, ve kterém uvede
podle podkladů od dodavatele subdodavatele, jimž dodavatel uhradil více než 10 %,
v případě významné veřejné zakázky 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
v případě doby plnění zakázky delší než 1 rok, z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, a to do 90 dnů od splnění smlouvy,
nebo do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy
přesahuje 1 rok (§ 147a odst. 1 písm. c) a odst. 4 -8 ZVZ)
- písemnou zprávu zadavatele o všech podlimitních i nadlimitních veřejných zakázkách nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení (§ 85 odst. 4 ZVZ).
B. pokud si to v zadávacích podmínkách zadavatel vyhradil, v ZPŘ může:
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele, rozhodnutí o vyloučení uchazeče se považuje za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (§ 60 odst. 2 ZVZ);
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách nebo proto, že uchazeč podal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ, oznámit jeho uveřejněním na
profilu zadavatele, rozhodnutí o vyloučení uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (§ 76 odst. 6 ZVZ)
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů po rozhodnutí rozhodovacího orgánu, oznámení
dotčeným zájemcům či uchazečům se potom nemusí zvlášť odesílat a oznámení se
považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (§ 81 odst. 4
ZVZ).
2.8

Gestor odpovídá za splnění veškerých požadavků stanovených ZVZ pro daný druh
zadání veřejné zakázky, tzn. např. zveřejnění formulářů Oznámení předběžných informací, Oznámení o zakázce, Oznámení o zadání zakázky, Oznámení o zrušení
zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, případně i věstníku EU TED u nadlimitních veřejných zakázek, odeslání oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější
nabídky, informace o uzavření smlouvy, uvolnění jistoty uchazečům za podmínek a
ve lhůtách stanovených ZVZ, apod. Při plnění těchto požadavků gestor spolupracuje
s odborem investičním.

2.9

Gestor je oprávněn podepisovat všechny odesílané dopisy a formuláře, které jsou
oznámením či informací o rozhodnutí či úkonu, které učinil rozhodovací orgán.

2.10 Názvosloví materiálů pro rozhodovací orgán je sjednoceno takto:
2.10.1 Při rozhodování o zahájení zadávacího řízení:
a) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky/služby/stavební práce s
názvem „…název…“ formou otevřeného řízení/užšího řízení/jednacího řízení
s uveřejněním/jednacího
řízení
bez
uveřejnění/soutěžního
dialogu/zjednodušeného podlimitního řízení.
b) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky/služby/stavební práce s názvem „…název…“.
2.10.2 Při rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky:
a) Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky/služby/stavební práce s názvem „…název…“ formou otevřeného řízení/užšího řízení/jednacího řízení
s uveřejněním/jednacího
řízení
bez
uveřejnění/soutěžního
dialogu/zjednodušeného podlimitního řízení.
b) Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky/služby/stavební práce s názvem „…název…“.
2.10.3 Při rozhodování o zrušení zadávacího řízení:
Zrušení

zadávacího

řízení

veřejné
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zakázky/malého

rozsahu

na

dodáv-

ky/služby/stavební práce s názvem „…název…“.
Čl. 3
POSTUP V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
3.1

Základní postup v zadávacím řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek je
graficky znázorněn v příloze č. 1 , u VZMR v příloze č. 2.
3.1.1 Gestor, který je odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje, projedná před zahájením
zadávacího řízení s ostatními gestory, zda v příslušném roce nehodlají zadávat obdobnou zakázku na dodávky nebo na služby, která souvisí s jejich zakázkou (§ 13 odst. 8
ZVZ), a pokud ano, dohodne se s nimi na společném zadávání této veřejné zakázky
tak, aby nebylo porušeno ustanovení § 13 odst. 3 ZVZ, nebo pro zadávání samostatné
zakázky použije postup, odpovídající součtu předpokládaných hodnot obdobných a
spolu souvisejících zakázek.
3.1.2 Pro posouzení, zda jde o předmět jedné veřejné zakázky nebo o více samostatných
veřejných zakázek je nutné zohlednit následující souvislosti:
a) místní
b) časové
c) věcné
d) funkční.
3.2

Zahájení zadávacího řízení (§ 26 ZVZ)
Zadávací řízení se zahajuje odesláním
a) formuláře Oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, případně i TED nejdříve 1 měsíc po zveřejnění formuláře Oznámení předběžných
informací
b) výzvy o zahájení zadávacího řízení (k jednání, k účasti v SD, k podání nabídek)

1.
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JŘSU

JŘBU

ZPŘ

SD

VZMR

zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky,
v důvodové zprávě uvést vždy předpokládanou
hodnotu VZ, v materiálu uvést:
návrh základního hodnotícího kritéria (§ 78 ZVZ) a
dílčích hodnotících kritérií včetně jejich váhy, nebo
u VZMR pořadí jejich důležitosti, a způsobu hodnocení.
požadavky na prokázání kvalifikace
seznam zájemců, kteří budou vyzváni k jednání
nebo k podání nabídky
návrh složení zvláštní komise, pověřené posouzením kvalifikace, pokud není posouzením
kvalifikace pověřena hodnotící komise
návrh složení komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pokud není plněním funkce komise
pro otevírání obálek pověřena hodnotící komise,
návrh složení hodnotící komise s případným pověřením hodnotící komise jednáním v rámci
jednacího řízení nebo v soutěžním dialogu, plněním funkce komise pro otevírání obálek
s nabídkami nebo posouzením kvalifikace
*odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 ZVZ

UŘ

Název a obsah materiálu / platí pro druh zadávacího řízení

OŘ

3.2.1 Gestor připraví ke schválení rozhodovacímu orgánu:

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A**

A

A

A

A

A
A

A

A

VZMR

A

SD

A

ZPŘ

JŘSU

A

JŘBU

UŘ

v podrobnostech dle prováděcího právního předpisu
požadavek na poskytnutí jistoty (§ 67 ZVZ)
formulář Oznámení o zakázce ke zveřejnění ve
2.
Věstníku veřejných zakázek
***návrh zadávací dokumentace (§ 44 ZVZ), včetně požadavků na prokázání kvalifikace (§ 50
3. ZVZ), s výjimkou případů, kdy je v UŘ, JŘSU či
SD zpracována samostatná kvalifikační dokumentace (§ 50 ZVZ)
4. návrh dokumentace SD (§ 35 ZVZ)
5. kvalifikační dokumentace (§ 50 ZVZ)
6. výzva k jednání (JŘSU* § 30, JŘBU § 34 ZVZ)
7. výzva k účasti v SD (§ 35)
výzva k podání nabídky (UŘ § 28, JŘSU § 29, SD
8.
§ 37, ZPŘ § 38 , VZMR přiměřeně § 38 ZVZ)
9. rozhodnutí zadavatele o podaných námitkách
10. vyhodnocení/zrušení zadávacího řízení
11. písemná zpráva zadavatele
vyjádření zadavatele k návrhu/podnětu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na
12. ÚOHS, návrhy a vyjádření k podkladům rozhodnutí ÚOHS o zahájení správního řízení, případně
rozklad proti rozhodnutí ÚOHS

OŘ

Název a obsah materiálu / platí pro druh zadávacího řízení

A

A

A

A

A

A
A
A****
A

A

A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

A

A

A
A

A

A

A

A
A
A A

A
A
A

A

A A

A

3.2.2 *Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 ZVZ v podrobnostech dle prováděcího právního předpisu u významné veřejné zakázky musí před zahájením zadávacího řízení
schválit Zastupitelstvo Ústeckého kraje (§ 156 odst. 4 ZVZ).
3.2.3 Zadat veřejnou zakázku v JŘSU lze jen za podmínek uvedených v § 22 ZVZ. **Při
uplatnění odst. 1 a 2 § 22 ZVZ se postupuje obdobným způsobem jako u JŘBU, formulář Oznámení o zakázce se ve Věstníku veřejných zakázek nezveřejňuje.
3.2.4 ***Od 1. 1. 2014 se osoba se zvláštní způsobilostí před zahájením zadávacího řízení
vyjádří k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky, u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce se k zadávacím podmínkám vyjádří rovněž osoba se zvláštní
odbornou způsobilostí podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů .
3.2.5 ****V případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce se písemná výzva k jednání v JŘBU nevyžaduje. Gestor je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění
nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny (§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ).
3.2.6 ZPŘ lze použít pro:
- podlimitní veřejné zakázky na dodávky,
- podlimitní veřejné zakázky na služby,
- podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 mil. Kč bez DPH.
3.2.7 V ZPŘ uchazeči prokazují splnění kvalifikačních předpokladů v nabídkách čestným
prohlášením, vybraný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (§ 62
odst. 3 ZVZ).
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3.2.8 Návrh na zahájení zadávacího řízení podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky gestor
povinně konzultuje s odborem investičním, který to potvrdí v návrhu na zahájení zadávacího řízení.
3.2.9 Veřejné zakázky malého rozsahu
a) VZMR není zadavatel povinen zadávat podle ZVZ (§ 18 odst. 5 ZVZ), je však povinen dodržet při jejich zadávání zásady transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ). Zadavatel může dobrovolně zadávat VZMR postupy
pro podlimitní veřejné zakázky, potom musí dodržet všechny požadavky ZVZ pro
zvolený druh zadávacího řízení.
b) U VZMR s předpokládanou hodnotou do 250 tis. Kč bez DPH se doporučuje písemnou výzvu k podání nabídky zaslat nejméně 3 dodavatelům z příslušného
oboru, pokud to s ohledem na povahu veřejné zakázky bude možné a účelné. Tato
VZMR může být zadána i na základě výzvy jednomu dodavateli k předložení nabídky, nebo pokud má zadavatel jeho aktuální cenovou nabídku již k dispozici, přímo
tomuto dodavateli, přičemž je nutno doložit, že cena, za kterou bude veřejná zakázka zadána přímo vybranému dodavateli, je cenou obvyklou v čase a místě plnění.
c) VZMR bez ohledu na výši předpokládané hodnoty, která jinak splňuje podmínky
§ 23 ZVZ pro použití JŘBU, např. pro dodatečné stavební práce nebo dodatečné
služby, může být zadána obdobně jako v JŘBU přímo konkrétnímu dodavateli.
d) U VZMR s předpokládanou hodnotou nad 250 000 Kč bez DPH je nutno písemnou
výzvu k podání nabídky zaslat nejméně 3 dodavatelům z příslušného oboru, pokud
to s ohledem na povahu veřejné zakázky bude možné a účelné.
e) Pro zadávání VZMR s předpokládanou hodnotou nejméně 5 tis. Kč a ZPŘ lze využít
systém e- tržišť veřejné správy.
3.2.10 Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ (§ 13 odst. 3 ZVZ), stejně tak zadavatel nesmí rozdělit předmět VZMR tak, aby tím došlo ke snížení její
předpokládané hodnoty pod finanční limity, stanovené v bodě 3.2.9 písm. b) a d)
těchto pravidel nebo stanovené při delegování pravomocí dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10 až 20/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006 a č. 201/26R/2009 ze dne
16.9.2009, u ředitelů příspěvkových organizací také dle zřizovací listiny. Podle ustanovení § 13 odst. 8 ZVZ je zadavatel povinen sčítat předpokládané hodnoty
obdobných a zároveň spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit
v průběhu účetního období, a ty zadat jako jednu zakázku. Porušením ZVZ ani těchto
pravidel není, pokud zadavatel sice obdobné a spolu související zakázky na dodávky
a služby zadává v jednom účetním období samostatně, ale postupem, který odpovídá
postupu podle součtu jejich předpokládaných hodnot, kdyby tyto zakázky zadával jako jednu sloučenou zakázku.
3.2.11 Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem (§ 82 odst. 7 ZVZ). O všech změnách uzavřené smlouvy musí rozhodnout ten rozhodovací orgán, který rozhodl o
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy. Pokud v důsledku dodatečných
služeb nebo dodatečných stavebních prací překročí nová celková cena zakázky finanční limit kompetence původního rozhodovacího orgánu, rozhodne o změně
smlouvy rozhodovací orgán s kompetencí rozhodovat o nákupu ve výši celkové ceny
zakázky. Smlouvu a její dodatky podepisuje vždy ten rozhodovací orgán, jde-li o osobu, který rozhodl o jejich uzavření.
3.3

Zvláštní postupy

3.3.1 Centralizované zadávání veřejných zakázek (§ 3 ZVZ)
Centralizované zadávání spočívá v tom, že centrální zadavatel
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- pro jiného zadavatele i pro sebe pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší,
než za jakou byly pořízeny;
- provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební
práce na účet jiných zadavatelů
Před zahájením centralizovaného zadávání jsou zadavatelé a centrální zadavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti
v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Uzavřením písemné smlouvy vzniká centrálnímu zadavateli ve vztahu k dotčeným zadavatelům oprávnění provádět
centralizované zadávání. Vlastní centralizované zadávání probíhá postupem podle
ZVZ.
3.3.2 Rámcové smlouvy (§ 11 a § 89-92 ZVZ)
Rámcovou smlouvou (dále jen „RS“) se rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a
jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se
jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti RS.
RS se zadává postupy pro zadávání veřejných zakázek. Při zahájení zadávacího řízení
na RS je nutno uvést dobu trvání, nejvýše však 4 roky, a zda bude uzavřena s jedním
či více uchazeči, má-li být RS uzavřena s více uchazeči, nesmí být počet uchazečů
nižší než 3, lze uvést i maximální počet uchazečů, se kterými může být RS uzavřena.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na celou dobu trvání RS.
Na základě uzavřené RS jsou zvláštními zjednodušenými postupy dle § 92 ZVZ zadávány samostatné veřejné zakázky na poskytnutí konkrétního plnění dle RS.
3.3.3 Dynamický nákupní systém (§ 93 - § 95 ZVZ)
Dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“) může být zaveden v otevřeném řízení pro
účely zadávání VZ, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží,
služeb či stavebních prací. DNS nelze zavést pro uzavírání RS a nesmí trvat déle než
4 roky, vyjma výjimečných a náležitě odůvodněných případů.
Zadávání veřejné zakázky v DNS upřesňuje § 95 ZVZ.
3.3.4 Elektronická aukce (§ 96 a § 97 ZVZ)
Elektronickou aukci (dále jen „EA“) lze využít jako prostředek pro hodnocení nabídek.
Předpokladem využití EA je uvedení této skutečnosti v oznámení či výzvě o zahájení
zadávacího řízení. Při zadávání ne e-tržištích je EA také samostatným způsobem zadávání VZMR.
3.3.5 Zadávání částí veřejných zakázek (§ 98 ZVZ)
a) VZ lze rozdělit na části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky,
v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení se tato skutečnost uvede a vymezí se předmět jednotlivých částí VZ a další požadavky s tím související, dále se
uvede, zda dodavatel může podat nabídku na všechny či jen některé části nebo jen
na jednu část veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota VZ je součtem předpokládaných hodnot všech částí VZ. Každá část zakázky se posuzuje a hodnotí
samostatně.
b) Lze-li předmět nadlimitní VZ rozdělit na jednotlivé části, lze zadat tyto části VZ jako
samostatné VZ postupem pro podlimitní VZ za předpokladu, že předpokládaná hodnota takto zadávané příslušné části nadlimitní veřejné zakázky je nižší, než částka
odpovídající:
- u dodávek a služeb
- u stavebních prací

80 000 €
1 000 000 €
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a dále za předpokladu, že předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí
nepřesáhne 20 % předpokládané hodnoty předmětu celé veřejné zakázky.
3.3.6 Opční právo (§ 99 ZVZ)
Opčním právem se rozumí právo zadavatele na poskytnutí dalších (dodávek) služeb či
stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní VZ zadávané v OŘ, UŘ nebo ZPŘ. Zadat VZ na základě využití opčního práva lze
pouze v JŘBU, to však nelze využít u dodávek, proto u nich opční právo není použitelné. Cena plnění odpovídající opčnímu právu nesmí činit více než 30 % ceny původní
veřejné zakázky a nesmí překročit o více než 30 % předpokládanou hodnotu opčního
práva.
3.3.7 Soutěž o návrh (§ 102 a násl. ZVZ)
Soutěží o návrh se rozumí postup směřující k získání návrhu, projektu či plánu. Postup
podle této části ZVZ se použije, pokud předpokládaná hodnota odpovídá nadlimitní VZ
na služby, veřejný zadavatel ale může takto postupovat i v případech, kdy předpokládaná hodnota je nižší (§ 102 ZVZ). Hodnocení návrhů provádí porota (§ 106 ZVZ).
Členy poroty a jejich náhradníky jmenuje a jejich jména zveřejní rozhodovací orgán
nejpozději poslední den lhůty pro podání návrhů. Porota může být sestavena výhradně
z fyzických osob, které musí být ve vztahu k účastníkům soutěže o návrh nepodjaté,
většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Zadavatel je vázán
rozhodnutím poroty.
3.4

Způsob hodnocení žádostí a nabídek

3.4.1 Základní hodnotící kritéria veřejných zakázek
Podle druhu a složitosti VZ se zvolí základní hodnotící kritérium (§ 78 ZVZ):
- ekonomická výhodnost nabídky (§ 78 odst. 1 písmeno a) ZVZ), u soutěžního dialogu povinně, kdy se budou nabídky posuzovat podle dílčích kritérií, vyjadřujících
vztah užitné hodnoty a ceny, stanovených v oznámení, ve výzvě nebo v zadávací
dokumentaci. Jednotlivým dílčím kritériím musí být stanovena váha vyjádřená
v procentech nebo se stanoví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii, a uvede
se způsob a postup hodnocení.
U veřejných zakázek malého rozsahu může gestor váhu nahradit uvedením dílčích
hodnotících kritérií v sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje.
Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky.
Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní
prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady,
návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta
nebo lhůta pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Jako dílčí hodnotící kritérium
nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele,
nebo platební podmínky (§ 78 odst. 4 ZVZ – poslední věta) ani kvalifikace uchazeče
(§ 50 odst. 5 ZVZ).
- nejnižší nabídková cena (§ 78 odst. 1 písmeno b) ZVZ) se použije, není-li vhodné
nebo účelné vzhledem k předmětu VZ určovat další hodnotící kritéria.

Čl. 4
KOMISE
4.1

Společná ustanovení pro všechny komise

4.2

Složení níže uvedených komisí podléhá schvalování dle čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 těchto
pravidel.
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4.2.1 Gestor zajistí, aby každý člen příslušné komise byl nejméně 5 pracovních dní předem pozván na její první jednání (§ 75 odst. 1 ZVZ), pokud se člen omluví, zajistí
gestor pozvání jeho náhradníka. Zároveň s tímto pozváním zašle všem členům komise
a pozvaným náhradníkům shodné podklady, jaké byly předloženy zájemcům či uchazečům o veřejnou zakázku, vyjma rozsáhlých odborných materiálů, jako např.
projektová dokumentace apod. Uvedená lhůta neplatí pro VZMR.
4.2.2 Pro všechny níže uvedené komise platí, že mohou jednat a usnášet se, jsou-li přítomny
nejméně dvě třetiny členů nebo jejich náhradníků. Komise rozhoduje většinou hlasů
přítomných členů nebo náhradníků.
4.2.3 Každý člen komise se na počátku prvního jednání komise nebo na počátku jednání, na
němž je poprvé v komisi přítomen, seznámí se seznamem doručených žádostí či nabídek a podepíše písemné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k veřejné zakázce
a zájemcům, kteří podali žádost o účast v zadávacím řízení, nebo uchazečům kteří podali nabídku, zejména se nesmí podílet na zpracování žádosti či nabídky, se zřetelem
k výsledku zadávacího řízení mu nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí
mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči jej nesmí spojovat osobní
ani pracovní či jiný obdobný poměr. To platí obdobně i pro jiné osoby, které byly na
jednání přizvány zadavatelem nebo komisí (§ 74 odst. 7 ZVZ)
4.2.4 Přítomní členové komise nebo jejich náhradníci se před každým jejím zasedání zapíší
do prezenční listiny.
4.3

Zvláštní komise ustanovená pro účely posouzení kvalifikace (§ 59 a násl. ZVZ)
může být jmenována pro účely posouzení kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků
stanovených v souladu se ZVZ. Členem této komise musí být vždy zástupce zadavatele, tím se rozumí zástupce gestora. Současně se jmenováním členů komise musí být
jmenován za každého člena komise jeho náhradník. Komise ze svého jednání zpracovává Protokol o posouzení kvalifikace, ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů,
jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterým dodavatelé prokazovali
technické kvalifikační předpoklady v podrobnostech dle § 59 odst. 6 ZVZ, a údaj o tom,
zda dodavatel splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal. Komise musí mít minimálně 3 členy. U VZMR se zvláštní komise pro účely posouzení kvalifikace neustanovuje.

4.4

Komise pro otevírání obálek s nabídkami (§ 71 ZVZ) je jmenována pro otevírání
obálek s nabídkami. Členem této komise musí být vždy zástupce zadavatele, tím se
rozumí zástupce gestora. Současně se jmenováním členů komise musí být jmenován
za každého člena komise jeho náhradník. Komise ze svého jednání zpracovává Protokol o otevírání obálek. Komise musí mít nejméně 3 členy. U VZMR se komise pro
otevírání obálek neustanovuje.

4.5

Hodnotící komise (§ 74 a násl. ZVZ) musí být ustaveny v případech zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek v
-

otevřeném řízení,
užším řízení,
jednacím řízení s uveřejněním ,
jednacím řízení bez uveřejnění
soutěžním dialogu,
zjednodušeném podlimitním řízení,

a při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Komise ze svého jednání zpracovává Protokol o jednání hodnotící komise (§ 75 odst.5
ZVZ a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80 ZVZ). U VZMR hodnotící komise zpracovává zjednodušený Zápis o posouzení a hodnocení nabídek.
Hodnotící komise může být pověřena i plněním funkce komise pro otevírání obálek,
posouzením kvalifikace či jednáním v rámci jednacího řízení nebo soutěžního dialogu.
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4.5.1 Složení hodnotící komise
Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně
jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce zadavatele, tím se rozumí zástupce
gestora. Současně se jmenováním členů hodnotící komise musí být jmenován za každého člena hodnotící komise jeho náhradník.
U nadlimitních veřejných zakázek, jejichž zadávací řízení bude zahájeno po 1. 1. 2014,
musí být členem hodnotící komise osoba se zvláštní způsobilostí, u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (§ 74
odst. 5 ZVZ).
a) Pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a na služby a pro veřejné zakázky na
stavební práce s předpokládanou hodnotou nad 10 mil. Kč bez DPH musí mít hodnotící komise nejméně 7 členů a musí se skládat:
• zadává-li veřejnou zakázku Ústecký kraj, z:
- člena (členů) Rady Ústeckého kraje případně Zastupitelstva Ústeckého kraje;
- člena (členů) komise (komisí) zřízených Radou Ústeckého kraje případně člena (členů)
výboru (výborů) Zastupitelstva Ústeckého kraje (na návrh
předsedů) nebo nezávislého (nezávislých) přizvaného (přizvaných) odborníka
(odborníků),
- zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje (vždy minimálně jeden pracovník odboru investičního a jeden pracovník gestora),
- zástupce některé z komor, např. Krajské hospodářské komory,
• zadává-li veřejnou zakázku příspěvková organizace Ústeckého kraje, z:
- člena (členů) Rady Ústeckého kraje případně Zastupitelstva Ústeckého kraje
- zástupce (zástupců) Krajského úřadu Ústeckého kraje (určí jej/je vedoucí
svodného odboru, v jehož kompetenci je řízení příspěvkové organizace),
- zaměstnanců příspěvkové organizace nebo nezávislého (nezávislých) přizvaného (přizvaných) odborníka (odborníků),
- zástupce některé z komor, např. Krajské hospodářské komory.
b) Pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky a na služby a pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 10 mil. Kč bez DPH musí
mít hodnotící komise nejméně 5 členů a musí se skládat:
• zadává-li veřejnou zakázku Ústecký kraj, z:
- člena (členů) Rady Ústeckého kraje případně Zastupitelstva Ústeckého kraje;
- zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje (vždy minimálně jeden pracovník odboru investičního a jeden pracovník gestora) nebo nezávislého
(nezávislých) přizvaného (přizvaných) odborníka (odborníků).
• zadává-li veřejnou zakázku příspěvková organizace Ústeckého kraje, z:
- zástupce (zástupců) Krajského úřadu Ústeckého kraje (určí jej/je vedoucí
svodného odboru, v jehož kompetenci je řízení příspěvkové organizace),
- zaměstnanců příspěvkové organizace nebo nezávislého (nezávislých) přizvaného (přizvaných) odborníka (odborníků).
d) Pro veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 250 tis. Kč
bez DPH musí mít hodnotící komise nejméně 3 členy a musí se skládat:
• zadává-li veřejnou zakázku Ústecký kraj, ze:
- zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje (vždy minimálně jeden pra-
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covník odboru investičního a jeden pracovník gestora) nebo nezávislého (nezávislých) přizvaného (přizvaných) odborníka (odborníků).
• zadává-li veřejnou zakázku příspěvková organizace Ústeckého kraje, ze:
- zaměstnanců příspěvkové organizace nebo nezávislého (nezávislých) přizvaného (přizvaných) odborníka (odborníků).
d) Pro veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 250 tis. Kč
bez DPH a v případech VZMR dle čl. 4 odst. 4.2.9 písm. c) těchto pravidel může
rozhodovací orgán rozhodnout o přímém zadání zakázky jednomu dodavateli, potom hodnotící komisi nemusí jmenovat.
e) U veřejných zakázek malého rozsahu financovaných z dotace může podle pravidel
příslušného dotačního titulu zadavatel místo hodnotící komise jmenovat hodnotitele,
který vykonává analogicky všechny činnosti, k nimž je oprávněná hodnotící komise.

Čl. 5
PRŮBĚH ŘÍZENÍ
5.1

Přijímání žádostí o účast a nabídek uchazečů

5.1.1 U veřejných zakázek zadávaných Ústeckým krajem gestor a odbor kancelář ředitele
(podatelna) zabezpečí korektní a nezpochybnitelný průběh přijímání žádostí o účast
v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu (dále jen „žádost“) a nabídek uchazečů:
a) Gestor je povinen včas oznámit na podatelnu termín pro podání žádostí či nabídek. Písemně na podatelnu předá dokument Potvrzení o převzetí žádosti/nabídky“
a dokument „Seznam doručených žádostí/nabídek“, (dále jen „seznam“) s uvedením
názvu veřejné zakázky a koncem lhůty pro podání žádostí/nabídek.
b) Žádosti/nabídky musí být výrazně označeny jako Žádost nebo Nabídka, názvem
veřejné zakázky a výzvou Neotvírat! Podatelna takto označené doručené žádosti/nabídky neotevírá, na obálce, v níž byly doručeny, je označí pořadovým
číslem vztahujícím se k příslušné veřejné zakázce, datem a hodinou doručení a zapíše je s těmito údaji do seznamu. Obálky s žádostmi nebo s nabídkami uchazečů
(dále jen „podání“) smí otevřít pouze příslušná komise, nikoliv však dříve, než po
uplynutí příslušné lhůty Všechna doručená podání, která budou přijata, předá podatelna včetně seznamu okamžitě po skončení příslušné lhůty gestorovi. Při osobním
doručení podání vystaví podatelna doručiteli potvrzení o přijetí s uvedením údajů,dle
tohoto odstavce.
c) Pracovníci podatelny nepřijmou podání doručené osobně, které bude doručeno
neuzavřené nebo poškozené tak, že je možno obsah obálky vyjmout. V případě doručení takovýchto podání jinak než osobně budou tato obratem vrácena poštou
odesílateli. Korektní a nezpochybnitelný průběh přijímání podání u veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje zabezpečí ředitel
příspěvkové organizace ve své kompetenci.
5.2 Jednání zvláštní komise pověřené posouzením kvalifikace (§ 59 - 61 ZVZ)
5.2.1 Posouzení kvalifikace
a) Zvláštní komise pověřená posouzením kvalifikace (dále také jen „komise“) na svém
prvním jednání, které svolává gestor, zvolí ze svého středu předsedu. Další případná jednání komise svolává a řídí její předseda.
b) Komise přebírá nabídky prostřednictvím gestora od komise pro otevírání obálek
s nabídkami a kontroluje v pořadí, jak byly nabídky doručeny, kvalifikaci stejně, jako
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při kontrole žádostí o účast dle písmene f) tohoto bodu.
c) V případě žádostí o účast přebírá komise od gestora obálky s žádostmi. Komise
obálky s žádostmi otevírá postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda byla
žádost doručena ve stanovené lhůtě v řádně označené a uzavřené obálce, zda je
žádost podepsána oprávněnou osobou jednat jménem či za dodavatele a zda je
kvalifikace prokázána v požadovaném rozsahu a v požadovaném jazyce (ze ZVZ je
vždy možno kvalifikaci doložit v češtině nebo ve slovenštině). Kvalifikace se ze zákona prokazuje prostou kopií požadovaných dokladů, u ZPŘ čestným prohlášením
(§ 62 odst. 3 ZVZ).
d) Žádosti podané po uplynutí lhůty pro podání žádostí komise neotevírá, ale žádosti
se zájemcům nevracejí. Informaci o podání žádosti po stanovené lhůtě uvede komise do protokolu. Gestor zajistí bezodkladné vyrozumění zájemce o tom, že jeho
žádost byla podána po uplynutí lhůty pro podání žádostí.
e) Komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatelů z hlediska požadavků
stanovených v Oznámení o zakázce a zadávací nebo kvalifikační dokumentaci (§ 59
ZVZ).
- Pokud dodavatel neprokázal kvalifikaci v plném rozsahu, může komise rozhodnout o tom, že takového dodavatele vyzve k písemnému objasnění předložených
informací nebo k předložení dalších dodatečných informací, prokazujících splnění kvalifikace a stanovit pro to přiměřenou lhůtu (§ 59 odst. 4 ZVZ). Pokud
komise vyzve jednoho dodavatele, musí vyzvat i všechny ostatní, kteří kvalifikaci
neprokázali v plném rozsahu. K dokončení posouzení kvalifikace komise svolá
předseda komise další jednání komise v termínu po skončení lhůty pro doplnění
kvalifikace.
- Pokud dodavatel neprokázal kvalifikaci v plném rozsahu, a komise se rozhodla
takové dodavatele nevyzývat k doplnění kvalifikace dle § 59 odst. 4 ZVZ, nebo
vyzvaní dodavatelé ani ve stanovené lhůtě kvalifikaci v plném rozsahu neprokázali, komise žádost o účast nebo nabídku vyřadí, a navrhne rozhodovacímu
orgánu, aby dodavatele, který ji podal, vyloučil z účasti v zadávacím řízení (§ 60
ZVZ).
f) O posouzení kvalifikace pořídí komise Protokol, ve kterém uvede identifikační údaje
dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterým dodavatelé prokazovali technické kvalifikační předpoklady v podrobnostech dle § 59 odst. 6
ZVZ, a údaj o tom, zda dodavatel splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal spolu s uvedením důvodu, který podepíší všichni členové komise. Zastává-li člen
komise jiný názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor
s odůvodněním a výsledkem hlasování komise. Protokol prostřednictvím gestora
předá předseda komise rozhodovacímu orgánu k rozhodnutí. Všem dodavatelům,
jejichž kvalifikace byla posuzována, musí gestor umožnit do tohoto protokolu nahlížet a pořizovat si z protokolu výpis nebo jeho opis.
5.3

Jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami (§ 71 ZVZ)
a) Komise pro otevírání obálek s nabídkami (dále také jen „komise“) na svém prvním
jednání, které svolá gestor, zvolí ze svého středu předsedu, který řídí další jednání.
Předseda komise převezme od gestora obálky s nabídkami a seznam nabídek.
b) Komise neotevírá obálky s nabídkami, které byly podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek (§ 71 odst. 6 ZVZ) a neotvírá ani nabídku, pokud byla doručena jen
jedna nabídka (§ 71 odst. 7 ZVZ včetně výjimek z tohoto pravidla). Nabídky se nevracejí. Informaci o podání nabídky po stanovené lhůtě nebo o podání jen jedné
nabídky uvede komise do protokolu. Gestor zajistí bezodkladné vyrozumění uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
nebo že byla podána jen jedna nabídka.

14

c) Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje
zda
- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
- nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče. (§ 71 odst. 9 ZVZ)
d) Otevírání obálek mají právo se účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud zadavatel v Oznámení o zakázce či ve
výzvě uveřejnil záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.
e) Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče, informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle § 71
odst. 9 ZVZ a informaci o nabídkové ceně a všech číselně vyjádřitelných nabídkových hodnot dílčích hodnotících kritérií (§ 71 odst. 10 ZVZ).
f) Komise ani zadavatel nesmí otevřít obálky před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Obálky musí být otevřeny ihned, to je nejpozději následující pracovní den po skončení lhůty pro podání nabídek (§ 71 odst. 4 ZVZ).
g) Zjistí-li komise, že nabídka nevyhovuje požadavkům dle § 71 odst. 9 ZVZ,, nabídku
vyřadí a navrhne rozhodovacímu orgánu, aby uchazeče, který ji podal, vyloučil
z účasti v zadávacím řízení (§ 71 odst. 11 ZVZ).
h) Připustil-li zadavatel podání nabídky v elektronické podobě, nabídky podané
v elektronické podobě (§ 72 ZVZ), otevře komise v době od uplynutí lhůty pro podání nabídek do termínu otevírání obálek. Otevřením nabídky se rozumí zpřístupnění
jejího obsahu komisi.
- Jsou-li doručeny jak obálky s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky podané
v elektronické podobě, sdělí komise na začátku otevírání obálek s nabídkami
údaje dle písmene e) tohoto odstavce o nabídkách podaných v elektronické podobě.
- Komise kontroluje v rámci otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
kromě údajů uvedených v § 71 odst. 9 ZVZ též, zda je nabídka autentická a zda
s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
i) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 ZVZ). U každé nabídky uvede komise údaje
sdělované přítomným uchazečům.
- Otevírá-li komise nabídky podané v elektronické podobě, uvede v protokolu rovněž informace o postupu při otevírání nabídek podaných v elektronické podobě.
- Pokud zadavatel uveřejnil v Oznámení o zakázce či ve výzvě záměr použít elektronickou aukci, je komise povinna v protokolu o otevírání obálek uvést
identifikační údaje uchazečů odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby
bylo zajištěno utajení totožnosti účastníků elektronické aukce.
j) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise a spolu
s listinou přítomných uchazečů a seznamem nabídek předává předseda komise
gestorovi do spisu zakázky. Gestor předá protokol rozhodovacímu orgánu s návrhem rozhodnutí.
k) Gestor umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání
obálek s nabídkami a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. Pokud se jedná o případ
dle písmene i) odrážky druhé tohoto článku, nelze uchazečům zpřístupnit či umožnit
nahlédnout do těch částí protokolu, které obsahují identifikační údaje uchazečů.
l) Jsou-li ve lhůtě pro podání nabídek doručeny pouze nabídky podané v elektronické
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podobě, otevírání obálek se nemusí konat, o čemž musí gestor uchazeče bezodkladně informovat. V tomto případě musí gestor uchazečům bezodkladně zpřístupnit
protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky (§ 73 odst. 4 ZVZ).
5.4

Jednání hodnotící komise (§ 75 a násl. ZVZ)

5.4.1 Obecná ustanovení
a) Na svém prvním jednání, které svolává gestor, zvolí hodnotící komise (dále také jen
„komise“) ze svého středu předsedu a místopředsedu, u veřejné zakázky malého
rozsahu jen předsedu. Další případná jednání komisí svolává a řídí její předseda, v
jeho nepřítomnosti místopředseda.
b) Pokud k tomu byla hodnotící komise zmocněna rozhodovacím orgánem, otevírá
obálky s nabídkami (§ 71 ZVZ) a postupuje v tom obdobně jako komise pro otevírání obálek (bod 6.3 pravidel).
c) Pokud k tomu byla hodnotící komise zmocněna rozhodovacím orgánem, posoudí
prokázání kvalifikace dodavatelů a postupuje v tom obdobně jako zvláštní komise
pověřená posouzením kvalifikace (bod 5.2 pravidel).
5.4.2 Posouzení nabídek
a) Komise posoudí nabídky uchazečů (§ 76 ZVZ) z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska
toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22, odst. 1 písm. d) ZVZ
nebo nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou (§ 77 ZVZ).
b) Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve
vztahu k veřejné zakázce a uchazečům podjati, o čemž musí učinit písemné čestné
prohlášení.
c) V případě nejasností může komise požádat uchazeče o písemné vysvětlení nejasností, komise může rovněž požádat o doplnění dokladů dle § 68 odst. 3 ZVZ;
uchazeč musí vysvětlení či doklady doručit ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanovila-li komise lhůtu delší. Komise může na žádost uchazeče
tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící
komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Komise doručí uchazeči pozvánku na
jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.
d) Nabídky, které požadavky dle § 76 odst. 1 nesplňují nebo neobsahují doklady podle
§ 68 odst. 3 ZVZ, komise vyřadí a navrhne rozhodovacímu orgánu, aby uchazeče,
který je podal, vyloučil z účasti v zadávacím řízení (§ 76 odst. 6 ZVZ).
e) Při posouzení nabídek posoudí komise též výši nabídkových cen ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky (§ 77 ZVZ). Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící
komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro
výši nabídkové ceny podstatné. Vysvětlení musí být uchazečem doručeno ve lhůtě
do 3 pracovních dní ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud komise nestanoví
delší lhůtu. Komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může
zmeškání lhůty prominout.
f) Komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je
tato cena zdůvodněna objektivními příčinami (§ 77 odst. 2 ).
g) Komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat
uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před
jeho konáním.
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h) Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední komise písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení.
i) Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené
lhůtě, nedostaví-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li komise jeho zdůvodnění
jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena a komise navrhne rozhodovacímu
orgánu, aby uchazeče, který nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou podal,
vyloučil z účasti v zadávacím řízení (§ 77 odst. 6 a § 76 odst. 6 ZVZ).
5.4.3 Hodnocení nabídek
a) Hodnocení nabídek (§ 79 ZVZ) provede komise podle hodnotících kritérií uvedených
v Oznámení nebo ve výzvě způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.
b) Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích kritérií a
jejich vah postupem uvedeným v Oznámení nebo ve výzvě a v zadávací dokumentaci. Pořadí nabídek včetně přidělených bodů a zdůvodnění jejich přidělení uvede
komise ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
c) Pokud zadavatel stanovil u veřejné zakázky malého rozsahu dílčí hodnotící kritéria
v sestupném pořadí podle významu, komise je povinna hodnotit nabídky podle dílčích hodnotících kritérií tak, že nejprve nabídky seřadí podle dílčího kritéria, které
má největší význam, pokud jsou některé nabídky dle tohoto kritéria srovnatelné, seřadí srovnatelné nabídky nově podle druhého dílčího kritéria podle významu, jsou-li i
poté některé nabídky srovnatelné, seřadí je podle dalšího dílčího kritéria podle významu. Výsledné pořadí nabídek se uvede se zdůvodněním v zápisu o posouzení a
hodnocení nabídek.
d) Je-li základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví komise pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny.
e) Pokud zadavatel nestanovil v Oznámení nebo ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci jinak, rozhoduje při hodnocení dle § 79 odst. 2 ZVZ pro plátce daně z přidané
hodnoty nabídková cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní
z přidané hodnoty. V podmínkách Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových
organizací bude v Oznámení nebo ve výzvě a jako základní nebo dílčí hodnotící kritérium u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 1 mil. Kč přednostně
stanovována nabídková cena včetně DPH.
f) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou Zprávu (§ 80 ZVZ), která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly komisí ze
zadávacího řízení vyřazeny s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení nabídek,
popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a údaj o
složení hodnotící komise. Neprováděla-li komise hodnocení podle § 79 odst. 6 ZVZ,
zpráva neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky. Zprávu podepisují
všichni členové komise, kteří se účastnili jednání komise, na němž bylo hodnocení
nabídek provedeno. Bezodkladně po ukončení své činnosti předá komise tuto zprávu s veškerou předchozí dokumentací veřejné zakázky včetně nabídek
prostřednictvím gestora rozhodovacímu orgánu k rozhodnutí.
g) O svém jednání hodnotící komise sepisuje Protokol (§ 75 odst. 5 ZVZ), který podepisují všichni přítomní členové komise. Zastává-li člen komise odlišný názor proti
názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor s odůvodněním. Protokol o
jednání hodnotící komise lze sloučit se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
do jednoho dokumentu, který však musí obsahovat všechny náležitosti obou sloučených dokumentů.
h) Gestor je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům jejichž nabídky
byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy. Zpráva posouzení a
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hodnocení nabídek se nepořizuje v případě veřejných zakázek zadávaných
v dynamickém nákupním systému nebo na základě rámcové smlouvy podle § 92
odst. 1 a 2 ZVZ.
5.4.4 U veřejných zakázek malého rozsahu hodnotící komise zpracovává Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, kde jsou uvedeny ve zjednodušené formě všechny podstatné
náležitosti obdobně, jako v protokolech z otevírání obálek, posouzení kvalifikace, zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a protokolu z jednání hodnotící komise. Pokud to
rozhodovací orgán nepřipustil ve výzvě nebo zadávacích podmínkách, není otevírání
obálek s nabídkami u veřejných zakázek malého rozsahu přístupné uchazečům. Nahlížet do zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a dělat si z něj výpisy či kopie ze
strany uchazečů umožní gestor jen v případech, kdy tak rozhodl rozhodovací orgán.
5.5

Ukončení zadávacího řízení

5.5.1 Výběr nejvhodnější nabídky
a) Gestor předloží rozhodovacímu orgánu návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů,
pokud takový návrh z jednání komisí vzešel, a návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (§ 81 ZVZ) toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nebo jako nabídka s nejnižší
cenou. Pokud nebyla nabídka hodnocena, protože by měla být hodnocena jen jedna
nabídka (§ 79 odst. 6 ZVZ), navrhne gestor rozhodovacímu orgánu rozhodnout o
výběru této nabídky. Přílohou návrhu jsou všechny protokoly, zprávy a zápisy
z jednání komisí.
b) Po podpisu rozhodnutí o vyloučení uchazečů, pokud takový návrh z jednání komisí
vzešel, a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodovacím orgánem, nebo po schválení
těchto rozhodnutí v radě či zastupitelstvu, jsou-li tímto rozhodovacím orgánem, gestor připraví a odešle vyloučeným uchazečům oznámení o vyloučení a všem
dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odešle gestor do 5 pracovních
dnů po rozhodnutí rozhodovacího orgánu (§ 81 odst. 3 ) s náležitostmi dle ustanovení § 81 odst. 5 ZVZ. Pokud zadavatel rozhodl o výběru nabídky, která nebyla
hodnocena, protože by měla být hodnocena jen jedna nabídka (§ 79 odst. 6 ZVZ),
v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky to gestor uvede místo identifikačních
údajů ostatních uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, a místo výsledku hodnocení nabídek.
c) Jestliže jsou dotčenými zájemci či uchazeči i vyloučení zájemci či uchazeči, může
se oznámení o vyloučení sloučit s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky do
jednoho dokumentu, který však musí obsahovat náležitosti obou sloučených dokumentů.
d) Pokud si to zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve ZPŘ uveřejnit na
profilu zadavatele oznámení o
− rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace, oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (§ 60 odst. 2 ZVZ);
− rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách nebo proto, že uchazeč
podal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ, oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (§ 76 odst. 6 ZVZ)
− výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí rozhodovacího
orgánu. Oznámení dotčeným zájemcům či uchazečům se považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (§ 81 odst. 4 ZVZ).
e) Pokud bylo k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
požadováno poskytnutí jistoty, gestor do 5 pracovních dnů po odeslání rozhodnutí o
vyloučení nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uvolní jistotu včetně úroků
zúčtovaných peněžním ústavem, v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky
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vrátí originál záruční listiny uchazečům, kteří byli vyloučeni nebo se neumístili na
prvních třech místech (§ 67 odst. 2 písm. b) a c) ZVZ).
f) Rozhodovací orgán nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110
odst. 3 až 5 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější. (§ 82, § 110 odst. 6 a § 111 odst. 5 ZVZ). Pokud nebyly podány námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení (dle § 110 odst. 4 ZVZ), uzavře rozhodovací
orgán smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení vybraným uchazečem
potvrzené objednávky u VZMR.
g) Gestor písemně oznámí bez zbytečného odkladu informaci o uzavření smlouvy
uchazečům, s nimiž dle § 82 odst. 4 ZVZ bylo možno uzavřít smlouvu.
h) Pokud bylo k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
požadováno poskytnutí jistoty, gestor do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem uvolní peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním
ústavem, v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky vrátí originál záruční listiny uchazečům na prvních třech místech (§ 67 odst. 2 písm. a) ZVZ).
i) Gestor do 15 dnů po uzavření smlouvy odešle formulář Oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (§ 83 ZVZ).
5.5.2 Zrušení zadávacího řízení
a) Zrušení zadávacího řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek je možné
jen z důvodů uvedených v § 84 ZVZ. Novým důvodem, pro který musí zadavatel
zrušit zadávací řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) je, pokud byla doručena pouze
jedna nabídka nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka,
výjimky z této povinnosti stanovuje § 71 odst. 7 věta druhá.
b) U veřejných zakázek malého rozsahu je zrušení zadávacího řízení možné, vyhradí-li
si to zadavatel ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci. V podmínkách Ústeckého
kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací proto bude ve výzvě nebo zadávací dokumentaci veřejných zakázek malého rozsahu vždy obsaženo ustanovení,
kterým zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu do doby
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem zrušit bez uvedení důvodu.
c) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení přijímá rozhodovací orgán na základě návrhu gestora, z vlastního popudu, nebo o něm rozhodne Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS).
d) Gestor je povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí nebo ode dne, kdy se gestor dozví o nabytí právní
moci rozhodnutí ÚOHS, všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu (§ 84 odst. 8 a 9 ZVZ).
e) Gestor odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí nebo ode dne, kdy se gestor
dozví o nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS; to neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy (§ 84 odst. 7 a 9 ZVZ).
f) Pokud bylo k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení
požadováno poskytnutí jistoty, gestor do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o
zrušení zadávacího řízení uvolní peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky vrátí v této lhůtě
originál záruční listiny všem uchazečům (§ 67 odst. 2 písm. d) ZVZ).
5.5.3 Písemná zpráva zadavatele
Gestor vyhotoví o každé podlimitní i nadlimitní veřejné zakázce Písemnou zprávu zadavatele (§ 85 ZVZ) a do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení ji zveřejní na profilu
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zadavatele.
5.6

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (§ 148 ZVZ)
a) Písemnosti podle ZVZ lze doručit osobně, prostřednictvím kurýrní služby, prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými
prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem. Pokud to povaha písemnosti umožňuje, doručují se písemnosti prostřednictvím datových
schránek. Prostřednictvím datových schránek však nelze posílat nabídky nebo žádost o účast a neodesílají se formuláře ke zveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek a věstníku EU TED.
b) Gestor je povinen v souvislosti se zadávacím řízením vést písemnou evidenci všech
úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům,
ÚOHS či Evropské komisi. Písemná evidence musí obsahovat pořadové číslo úkonu, jeho označení, datum a identifikační údaje dodavatele.
c) Žádost o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu může dodavatel učinit též telefonicky; v takovém případě je dodavatel povinen
potvrdit žádost o účast písemnou formou, přičemž písemnou formu žádosti musí
odeslat zadavateli nejpozději v den uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast (§ 148
odst. 4 ZVZ).
d) Gestor může požadovat potvrzení žádostí o účast podaných faxem stejným způsobem, jako u žádostí podaných telefonicky, pokud tento požadavek a lhůtu pro
doručení potvrzení uvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení či v zadávací
dokumentaci (§ 148 odst. 5 ZVZ)
Čl. 6
EVIDENCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

6.1

Centrální evidenci podléhají veškeré veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota
je vyšší, než 100 tis. Kč.

6.2

Centrální evidenci veřejných zakázek vede odbor investiční. Pro gestory, kteří jsou
odbory krajského úřadu, vede evidenci zakázek na portálovém intranetu. Pro příspěvkové organizace vede odbor investiční samostatnou evidenci.
Gestor je povinen před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky, která podléhá
povinnosti vedení v centrální evidenci, vyžádat si od investičního odboru přidělení evidenčního čísla, pod kterým bude veškerá dokumentace této veřejné zakázky vedena.
V žádosti o přidělení evidenčního čísla gestor uvede:
− název veřejné zakázky
− stručný popis předmětu veřejné zakázky
− předpokládanou hodnotu zakázky
− druh zadávacího řízení (VZMR, OŘ, UŘ, ZPŘ, JŘBU, JŘSU, na základě RS)

6.3

6.4

Gestoři, kteří jsou odbory krajského úřadu, si o číslo veřejné zakázky žádají na portálovém intranetu. Ihned po uzavření smlouvy nebo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
je gestor povinen zaznamenávat do evidence veřejných zakázek na portálovém intranetu výsledek zadávacího řízení včetně zrušení/nezahájení a jeho důvodu.

6.5

Příspěvkové organizace si o číslo veřejné zakázky žádají e-mailem adresovaným na
pracovníky oddělení veřejných zakázek (OVZ) odboru investičního. Ihned po uzavření
smlouvy nebo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení je příspěvková organizace povinna e-mailem informovat odbor investiční (OVZ) o výsledku zadávacího řízení včetně
případného zrušení/nezahájení a jeho důvodu.

6.6

Evidenci veřejných zakázek malého rozsahu, které nepodléhají povinnosti vedení
v centrální evidenci, si zabezpečuje každý gestor sám.
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6.7

Odbor investiční na vyžádání překládá Radě Ústeckého kraje průběžnou zprávu o realizovaných zadávacích řízeních. Nejpozději do konce února předkládá Radě Ústeckého
kraje pravidelnou zprávu o realizovaných zadávacích řízeních veřejných zakázek s
předpokládanou hodnotou vyšší než 100 tis. Kč v uplynulém kalendářním roce.

6.8

Gestor je povinen uchovávat dokumentaci (§ 155 ZVZ) o veřejné zakázce, o soutěži o
návrh a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 ZVZ po dobu 10 let od
uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak, a to i u VZMR.
Čl. 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Pro případy zde neuvedené se použije ZVZ a další obecně závazné předpisy a přiměřeně principy těchto pravidel.

7.2

Dojde-li v době účinnosti těchto pravidel k takovým změnám ZVZ a dalších obecně
závazných předpisů, že by jednotlivá ustanovení či principy zde uvedené byly
s novelizovanými platnými předpisy v rozporu, řídí se postup přednostně novelizovaným platným předpisem do doby zapracování vzniklých změn do těchto pravidel či
vypracování nových pravidel. Ostatní ustanovení se použijí přiměřeně k novým okolnostem, pokud nebudou v rozporu s novelizovaným právním předpisem nebo jeho
smyslem.

7.3

Výjimky z těchto pravidel schvaluje Rada Ústeckého kraje, přičemž platí, že přijatým
usnesením, které se svým charakterem odlišuje od těchto pravidel, byla současně implicitně schválena výjimka z těchto pravidel.

7.4

Pro realizaci dílčích kroků veřejných zakázek jsou doporučeny vzory návrhů na zahájení zadávacího řízení, výzev a dalších částí dokumentace VZ, které se přiměřeně
použijí vzhledem ke specifičnosti dané VZ. Vzory pro gestory, kteří jsou odbory krajského úřadu, jsou v elektronické podobě k dispozici na intranetu úřadu v části Interní
nařízení, směrnice pod názvem „Veřejné zakázky – vzory listin“. Pro příspěvkové organizace jsou vzory zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz, oblast Majetek a veřejné zakázky, složka Veřejné zakázky.

7.5

Součástí této směrnice jsou přílohy:
- č. 1 Usnesení Rady Ústeckého kraje č. xx/xxR/2012 ze dne 4. 4. 2012
- č. 2 Postup v zadávacím řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
- č. 3 Postup v zadávacím řízení veřejných zakázek malého rozsahu
- č. 4 Seznam zkratek

7.6

Zadávací řízení zahájené před 1. 4. 2012 se dokončí podle příslušných ustanovení
ZVZ ve znění platném do 31. 3. 2012 a podle směrnice ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 10/2010 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a
jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

7.7

Zrušuje se směrnice ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. S-10/2010 Pravidla
pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

7.8

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem ….. dubna 2012.

V Ústí nad Labem dne

Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu
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Příloha č. 13 k usnesení č. 58/101R/2012
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚSTECKÝM KRAJEM A JÍM
ZŘIZOVANÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
Příloha č. 2 Postup v zadávacím řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
Stanovení druhu a předpokl. hodnoty VZ
§ 7 a § 13 - § 16
Schválení hodnotících kritérií, požadavků
na kvalifikaci, výzvy, ZD, KD
§ 34 a § 48, § 44 a § 50

Stanovení druhu zadávacího řízení
§ 21

odst. 6.3 a násl. pravidel

Zveřejnění předběžného oznámení ve
Věstníku veřejných zakázek
§ 86

Jmenování členů a náhradníků komisí
§ 59, § 71, § 74

Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení
čl. 3 pravidel

Předběná finanční kontrola
odst. 2.5 pravidel

Zveřejnění na profilu zadavatele
výzva k podání
ZD, KD, odůvodnění
nabídek ve ZPŘ
VZ
§ 38, 48, 156 a odst. 2.7 pravidel

Zahájení zadávacího řízení odesláním
formuláře oznámení výzvy o zahájení
o zakázce
zadávacího řízení
§ 26

Žádost o přidělení čísla VZ

Podání žádosti o účast
v jednacím řízení s
uveřejněním
§ 28
§ 29

v užším řízení

Jednání v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění, výzva k podání nabídky
§ 34

Poskytování zadávací dokumentace
dodavatelům
§ 48

Posouzení kvalifikace, výzva k podání
nabídky
§ 29, § 59 -§ 60
§ 28, § 59 - § 60

Žádosti o dodatečné informace (DI) k
zadávacím podmínkám

Poskytování DI, jejich zveřejnění na PZ,
prohlídka místa plnění

Případná výzva k objasnění či doplnění
kvalifikace

§ 49

§ 49

§ 59

Podání nabídky
§ 69
Vyřazení neúplných nabídek

Otevírání obálek s nabídkami

§ 71

§ 71

Rozhodnutí o vyloučení uchazečů, kteří
podali neúplnou nabídku
§ 71

Posouzení kvalifikace (mimo JŘSU a UŘ)
§ 59 - § 60

Vyřazení žádostí, které neprokázaly
kvalifikaci v požadovaném rozsahu
§ 59
Případná výzva k objasnění či doplnění
kvalifikace
§ 59
Vyřazení nabídek, které neprokázaly
kvalifikaci v požadovaném rozsahu
§ 59

Oznámení o vyloučení

Posouzení nabídek

Rozhodnutí o vyloučení uchazečů či
zájemců, kteří neprokázali kvalifikaci v
požadovaném rozsahu

§ 71

§ 76

§ 60

Případná výzva k písemnému vysvětlení
nabídky či doplnění dokladů dle § 68 odst.
3, …

Hodnocení nabídek

Oznámení o vyloučení

§ 76 odst. 3

§ 79

§ 60

Případná výzva k písemnému zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny, …

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

§ 77

§ 81

Námitky dodavatelů
§ 110
Odmítnutí námitek, neobsahujících
náležitosti
§ 110

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
všem dotčeným dodavatelům
§ 81

Vyřazení nabídek nesplňujících
požadavky zákona a zadavatele či s
mimořádně nízkou nabíd. cenou
§ 76 a § 77
Rozhodnutí o vyloučení
§ 76 a § 77

Uzavření smlouvy

Oznámení o vyloučení

§ 82

§ 76 a § 77

Nerozhodnutí o námitkách, podaných
pozdě

Informace o uzavření smlouvy, zveřejnění
oznámení o zadání ve Věstníku VZ/TED

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

§ 111 odst. 4

§ 82 a § 83 a odst. 6.4 a 6.5 pravidel

§ 84

§ 111 odst. 1

Zveřejnění smluv, jejich změn a dodatků
na PZ
§ 147a

Oznámení o zrušení zadávacího řízení a
zveřejnění ve Věstníku VZ
§ 84 a odst. 6.4 a 6.5 pravidel

Písemná informace o podaných
námitkách a rozhodnutí o nich
§ 111 odst. 2

Zveřejnění skutečně uhrazené ceny a
seznamu subdodavatelů na PZ
§ 147a

Uchovávání dokumentace VZ
§ 155

Zveřejnění Písemné zprávy na PZ
§ 85

Rozhodnutí o námitkách

Legenda:
úkon rozhodujícího orgánu
úkon gestora

Písemná zpráva zadavatele
§ 85

úkon komise
úkon dodavatele

Příloha č. 14 k usnesení č. 58/101R/2012
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚSTECKÝM KRAJEM A JÍM
ZŘIZOVANÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
Příloha č. 3 Postup v zadávacím řízení veřejných zakázek malého rozsahu
Příloha č. 2 Postup v zadávacím řízení veřejných zakázek malého rozsahu
Stanovení druhu a předpokládané
hodnoty VZ
§ 7 a § 13 - § 16

Stanovení druhu VZMR dle
kompetencí rozhodujícího orgánu
usnesení Rady č. 10-20/46R/2006
Žádost o přidělení čísla VZ,
zaevidování VZMR do 100 tis.
gestorem
odst. 6.3 a násl. pravidel

Předběžná finanční kontrola

Rozhodnutí o zahájení zadávacího
řízení

odst. 2.5 pravidel

čl. 3 pravidel

Schválení výzvy, zadávací
dokumentace, hodnotících kritérií,
požadavků na kvalifikaci
čl. 3 pravidel

Zahájení zadávacího řízení
odesláním výzvy k podání nabídek
čl. 3 pravidel

Jmenování členů a náhradníků
hodnotící komise
čl. 3 a 4 pravidel

Případná výzva k písemnému
vysvětlení nabídky
analogicky jako § 76
Případná výzva k písemnému
zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny
analogicky jako § 77
Vyřazení nabídek nesplňujících
požadavky zákona a zadavatele či
mimořádně nízkou nabíd. cenou
analogicky jako § 76 a § 77

Předávání projektové
dokumentace, dodatečné
informace, prohlídka místa plnění,
je-lijako
nutná
analogicky
§§ 48 a 49

Případná výzva k objasnění či
doplnění kvalifikace

odst. 5.1 pravidel

analogicky jako § 59

Posouzení kvalifikace a posouzení
a hodnocení nabídek
analogicky jako §§ 59 - 60, § 76, 77
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky

analogicky jako § 76 a § 77

analogicky jako § 81

analogicky jako § 76 a § 77

Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky
analogicky jako § 81
Uzavření smlouvy
analogicky jako § 82
Informace o uzavření smlouvy
odst. 5.5.1, 6.4 a 6.5 pravidel

Legenda:
úkon
úkon gestora
úkon komise
úkon dodavatele

analogicky jako § 49

Podání nabídky

Rozhodnutí o vyloučení

Oznámení o vyloučení

Žádosti o dodatečné informace k
zadávacím podmínkám

Zveřejnění smluv nad 500 000 Kč a
dodatků k nim na profilu zadavatele
§ 147a

Vyřazení nabídek, které
neprokázaly kvalifikaci v
požadovaném rozsahu
analogicky jako § 59
Rozhodnutí o vyloučení uchazečů,
kteří neprokázali kvalifikaci v
požadovaném rozsahu
analogicky jako § 60
Oznámení o vyloučení
analogicky jako § 60
Rozhodnutí o zrušení zadávacího
řízení
odst. 5.5.2 pravidel
Oznámení o zrušení zadávacího
řízení
analogicky jako § 84, odst. 5.5.2,
6.4 a 6.5 pravidel
Uchovávání dokumentace VZ
odst. 6.8 pravidel

Příloha č. 15 k usnesení č. 58/101R/2012
PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ÚSTECKÝM KRAJEM A JÍM
ZŘIZOVANÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
Příloha č. 4 Seznam zkratek

Zkratka

Význam zkratky

Sb.

sbírka zákonů

ZVZ

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

DPH

daň z přidané hodnoty

VZ

veřejná zakázka

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

EU

Evropská unie

TED

Úřední věstník EU

OŘ

otevřené řízení

UŘ

užší řízení

JŘSU

jednací řízení s uveřejněním

JŘBU

jednací řízení bez uveřejnění

ZPŘ

zjednodušené podlimitní řízení

SD

soutěžní dialog

VZMR

veřejná zakázka malého rozsahu

ČR

Česká republika

RS

rámcová smlouva

DNS

dynamický nákupní systém

EA

elektronická aukce

ÚK

Ústecký kraj

KÚ ÚK

Krajský úřad Ústeckého kraje

ZD

zadávací dokumentace

KD

kvalifikační dokumentace

PZ

profil zadavatele

DI

dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Příloha č. 16 k usnesení č. 71/101R/2012
Příloha č.1

Ústecký kraj
Rada kraje

DODATEK Č. 41
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a doplňků,
doplněk č. 1 ze dne 1.1.1992, doplněk č. 2 ze dne 1.12.1996, doplněk č. 3 ze dne 1.1.1999,
doplněk č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č.5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č.6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č.7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č.8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č.9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č.10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č.11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č.12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č.13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č.16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č.17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č.18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č.19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č.20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č.21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č.22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č.23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č.25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č.26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č.27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č.28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č.29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č.30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č.31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č.32),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3.2.2010 (dodatek č.33),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č.34),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č.35),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15.9.2010 (dodatek č.36),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č.37),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č.38),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21.9.2011 (dodatek č.39),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č.40),

Příloha č.1

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.
ze dne 4. 4. 2012 se výše uvedená
zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Původní text přílohy č.1, přílohy č. 2, přílohy č. 3 k této zřizovací listině se ruší a nahrazuje se
novým textem, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. 4. 2012

V Ústí nad Labem dne 4. 4. 2012

Ing. René Budjač
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření hejtmanky

Příloha č.1

Příloha č. 1
ke zřizovací listině Krajské majetkové, příspěvkové organizace,
se sídlem v Ústí nad Labem.
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny se výše jmenované organizaci předává k
hospodaření následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:
Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku nemovitého – pozemky
Stav k 31.12.2011
Pozemky
v účetní hodnotě
Trvalé porosty
v účetní hodnotě

26 591 953,02 Kč
127 490,50 Kč

Katastrální území:
Litoměřice
Parcela: 5210/1, 5210/2, 5210/3, 5211, 2563/25
Katastrální území:
Rumburk
Parcela: 52, 53, 166, 167/1, 179, 1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378
Katastrální území:
Ústí n.Labem
Parcela: 2377/3, 2383, 2384/1, 2384/2, 2384/3
Katastrální území:
Zahrady
Parcela: st.1/2, st.1/4, 26/2, 27/4, 32/2, 1123
Katastrální území:
Most II
Parcela: 4311/1, 4311/32, 4311/36, 4311/37, 4312
Katastrální území:
Chomutov I
Parcela: 4071/52, 4071/33, 4071/48, 4071/49, 4071/53, 4071/55, 4071/56, 4071/95, 6181
Katastrální území:
Parcela: st. 101

Mašťov

Katastrální území:
Děčín
Parcela: 1106, 1109, 2239, 2277
Katastrální území:
Kadaň
Parcela: 3349, 3352/4, 3355, 3357/1, 3374, 3375, 3379, 3385, 3388/2, 3388/3, 3400/2, 3403/2,
3419/15, 3419/33, 3419/35, 3429/3, 3429/5, 3429/6, 3429/7, 3430/1, 3431, 3432, 3434, 3441/1,
3443/1, 3446/1
Katastrální území:
Rašovice
Parcela: st. 103, st.144, st.146, st.147, st.148, st.180, 206, 261/2, 261/21, 471
Katastrální území:
Parcela:101/2

Bystřice u Kadaně

Příloha č.1

Katastrální území:
Tušimice
Parcela: 104/85, 104/161, 104/222, 104/335, 104/339, 104/417, 104/418, 104/423, 104/424,
104/425, 104/426, 104/427, 104/428, 104/468, 104/469, 104/470, 104/471, 376/13, 376/30, 417/3,
417/4, 417/5, 417/6, 417/8, 425/2, 429/3, 479/2, 479/7, 479/10, 522/9
Katastrální území:
Teplice
Parcela: 1425, 1426/1, 1426/2, 1427/1, 1427/2, 1427/3,
Katastrální území:
Prosmyky
Parcela: 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 265/32,
Katastrální území:
Mlékojedy u Litoměřic
Parcela: 155/1, 185/7, 185/8, 185/23, 191/7, 191/25, 198/4, 207/3, 207/4
Katastrální území:
Střekov
Parcela: 1617, 1618, 1619/1, 1620/1

Příloha č.1

Příloha č. 2
ke zřizovací listině Krajské majetkové, příspěvkové organizace,
se sídlem v Ústí nad Labem.
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny se výše jmenované organizaci předává k
hospodaření následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:
Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku nemovitého – budovy a stavby
Stav k 31.12.2011
Budovy
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková cena

109 091 501,96 Kč
8 492 968,-- Kč
100 598 533,96 Kč

Katastrální území:
Litoměřice
Část obce
č. budovy
Předměstí
č.p. 439
Předměstí
č.e. 415

způsob využití
bydlení
garáž

na parcele
5211
2563/25

Katastrální území:
Část obce
Rumburk 1
Rumburk 1
Rumburk 1
Rumburk 1

Rumburk
č. budovy
č.p. 556
č.p. 1107
č.p. 1126
č.p. 1425

způsob využití
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení

na parcele
166
1377
52
1375

Katastrální území:
Část obce
Ústí n.L.-centrum
Ústí n.L.-centrum
Ústí n.L.-centrum

Ústí nad Labem
č. budovy
způsob využití
č.p. 1535
bydlení
jiná stavba
bez čp/če
bez čp/če
jiná stavba

na parcele
2383
2384/2
2384/3

Katastrální území:
Zahrady
Část obce
č. budovy
Zahrady
bez čp/če
Zahrady
bez čp/če

způsob využití
prům. obj.
jiná st.

na parcele
st.1/2
st.1/4

Katastrální území:
Most II
Část obce
č. budovy
Most II
bez čp/če

způsob využití
obč. vyb

na parcele
4312

Katastrální území:
Chomutov I
Část obce
č. budovy
způsob využití
Chomutov I
bez čp/če
obč.vyb.

na parcele
4071/48
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bez čp/če
bez čp/če

obč.vyb.
tech.vyb.

4071/49
6181

Katastrální území:
Mašťov
Část obce
č. budovy
Mašťov
č.p.100

způsob využití
rod.dům

na parcele
st.101

Katastrální území:
Část obce
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň

Kadaň
č.budovy
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.

způsob využití
zem.stav.
zem.stav
zem.stav
zem.stav.
adminis.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
garáž
zem.stav.
garáž
zem.stav.
zem.stav.

na parcele
3429/3
3429/4
3429/5
3429/6
3429/8
3429/10
3431
3432
3437
3438
3439
3441/2
3441/3
3441/4
3441/5
3442/6

Katastrální území:
Část obce
Rašovice
Rašovice
Rašovice
Rašovice
Rašovice
Rašovice
Rašovice
Rašovice

Rašovice u Klášterce nad Ohří
č. budovy
způsob využití
bez č.p.
zem.stav.
zem.stav.
bez č.p.
bez č.p.
zem.stav.
bez č.p.
zem.stav.
bez č.p.
zem.stav.
bez č.p.
zem.stav.
bez č.p.
zem.stav.
bez č.p.
zem.stav.

na parcele
103
143
144
145
146
147
148
180

Katastrální území
Část obce
Teplice
Teplice

Teplice
č. budovy
č.p.1241
č.p.1540

způsob využití
bydlení
bydlení

na parcele
1426/1
3788

Katastrální území
Část obce
Střekov

Střekov
č. budovy
č.p.348

způsob využití
obč.vyb.

na parcele
1619/1

Katastrální území
Část obce
Děčín I – Děčín

Děčín
č. budovy
č.p 411

způsob využití
bydlení

na parcele
2277

Chomutov I
Chomutov I
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Děčín I - Děčín

č.p.445

obč.vyb.

2239

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková cena

25 031 380,20Kč
419 831,00Kč
24 611 549,20Kč

Katastrální území

název

na parcele

Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Zahrady
Most II
Chomutov
Teplice
Kadaň
Rašovice
Teplice

kočárkárna
sklad ocel.mont.
oplocení areálu
garáž
úprava nádvoří
nástup do nemocnice
komunikace
mobilní stavba LIKUSÁK
vodovod
oplocení
oplocení

1376/2
1378
1376,1378
1378
26/2
4327/2
4071/52

Prosmyky II/247 přivaděč PZ Prosmyky
Název objektu
stavební objekt - SO 111 Komunikace –
povrchy AB 3.370 m2, uliční vpust 8 ks,
horská vpust 1ks,
poklop šachetní 8ks

pořizovací cena
18 217 663,20Kč

stavební objekt - SO 112 Dopravní značení
4 ks svislých DZ + vodorovné dopravní značení

143 931,00Kč

stavební objekt - SO 311 Úprava závlahových systémů litinové potrubí DN 150 11 bm, 1ks nadzemní hydrant,
1 ks šachta

222 342,00Kč

stavební objekt - SO 312 Úprava kanalizace PLC
potrubí PVC DN 200 327 m

727 121,00Kč

stavební objekt - SO 461 Úprava VO PLC
ocelový stožár U10 + svítidlo Safír 100W + výložník 5 ks,
přeložka osvětlovacích bodů VO 5 ks, kabel 356 m

698 998,00Kč

stavební objekt - SO 462 Přeložka DK 40 v km 0,360 - 0,800 –
odkrytí, odpojení a zakončení stávajících kabelů kabelovou koncovkou

120 281,00Kč
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stavební objekt - SO 801 Úprava oplocení –
drátěné pletivo 2m s PVC 370 m, vrata 1 ks
celková částka stavby II/247 přivaděč PZ Prosmyky

708 981,00Kč

20 839 317,20Kč
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Příloha č. 3
ke zřizovací listině Krajské majetkové, příspěvkové organizace,
se sídlem v Ústí nad Labem.
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny se výše jmenované organizaci předává k
hospodaření následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:

Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku movitého
Stav k 31.12.2011
A)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

B)

Dlouhodobý hmotný majetek - ostatní
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

C)

116 443,80 Kč
116 443,80 Kč
0,00 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek – software
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

F)

15 119 659,79 Kč
12 145 977,67 Kč
2 973 682,12 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

E)

1 775 390,30 Kč
820 663,08 Kč
954 727,22 Kč

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

D)

1 367 596,94 Kč
1 367 596,94 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek – ostatní
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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Č.J.: 213/2002
ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor majetkový
VYDÁVÁ
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZŘIZOVACÍ LISTINY
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1.10.1991, ve znění změn a doplňků,
doplněk č. 1 ze dne 1.1.1992, doplněk č. 2 ze dne 1.12.1996, doplněk č. 3 ze dne 1.1.1999,
doplněk č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 245/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 17)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 19)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 20)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č. 21)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 22)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č. 23)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č. 24)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č 25)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č.26)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č.27)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č.28)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 29)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č 30)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č 31)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č 32)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2.2010 (dodatek č 33)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č 34)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č 35)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9.2010 (dodatek č 36)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11.2010 (dodatek č 37)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9 .3.2011 (dodatek č 38)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9.2011 (dodatek č 39)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č 40)
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neobsahuje přílohy vymezené článkem XI. zřizovací listiny

ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Krajská majetková, příspěvková organizace
(dále jen organizace)

Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem,
PSČ: 400 02, IČO: 70892156.

Článek II.
Název organizace
Název organizace zní:
Krajská majetková, příspěvková organizace.

Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
Článek IV.
Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace je: 00829048

Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je: příspěvková organizace.

Článek VI.
Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je:
1. Správa majetku Ústeckého kraje
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Článek VII.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace je:
1. Provádění veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje, který
není předán k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, včetně majetku v průmyslové
zóně TRIANGLE, vyjma nemovitostí využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Velkoobchod a maloobchod
3. Zemědělská výroba:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické
a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě
jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za
účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských
zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a
získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě
jiného právního důvodu.

Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII.
této zřizovací listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace
uvedených v článku VI. této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnosti:

Článek IX.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je: ředitel.
2. Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.
Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého
kraje.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
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názvu organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby
oprávněné jednat jménem organizace, a to zejména pro případ nepřítomnosti
ředitele.

Článek XI.
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený
majetek“), který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1. – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku
Příloha č. 2. – Vymezení a hodnota ostatního majetku, práv a závazků
Příloha č. 3. – Rozvaha a výsledovka
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Zřizovatel přílohy jedenkrát za kalendářní rok aktualizuje, takže odráží stav
svěřeného majetku vždy k 31. 12. předešlého kalendářního roku. Toto
nevylučuje změnu příloh dle odstavce 5.
4. Vymezení svěřeného majetku nabývaného příspěvkovou organizací pro
zřizovatele. Ohledně majetku, který organizace nabývá pro zřizovatele dle § 27
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zřizovatel prohlašuje, že se jedná o svěřený majetek.
5. Vymezení svěřeného majetku v návaznosti na konkrétní právní úkony
zřizovatele. Předání majetku k hospodaření nebo odejmutí svěřeného majetku z
hospodaření je zřizovatelem prováděno buď změnou příslušné přílohy
zřizovací listiny, nebo rozhodnutím příslušného orgánu kraje (zřizovatele) ohledně
konkrétního majetku.

1.
2.

3.

4.

Článek XII.
Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace
ke svěřenému majetku
Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní,
aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena a
podmínky, za kterých organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat
veškeré obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné
výstupy orgánů Ústeckého kraje.
Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací
listina jinak. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce (s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy o
úvěru, smlouvy o výpůjčce (s výjimkou sbírkových předmětů), smlouvy o
postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu
pohledávek, dohody o zániku závazku,
b) činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik závazku, není-li v této
zřizovací listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou
příspěvků, dotací, grantů apod. poskytovaných z veřejných rozpočtů.
Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
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b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
5. Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá
organizace pro svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru.
Dary mohou být:
a) peněžité účelově určené,
b) peněžité účelově neurčené,
c) ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
6. Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově
neurčených peněžitých darů do vlastnictví organizace.
7. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem
od zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně
zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho
předchozím písemném souhlasu převést majetek do vlastnictví jiné osoby
za podmínek stanovených zřizovatelem.
8. Vymezení práv a povinností k nemovitostem:
a) pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny i jejich části,
popř. spoluvlastnické podíly,
b) organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak,
c) organizace není oprávněna nabývat nemovitosti do svého vlastnictví. K nabytí
nemovitostí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný souhlas; zřizovatel
tuto skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky,
d) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou nebo
na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4
zákona o krajích,
e) výnosy z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije
výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
9. Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části,
spoluvlastnické podíly, soubory věcí,
b) veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, se
stávají vlastnictvím organizace,
c) s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele,
hospodaří organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro
majetek svěřený,
d) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované
ředitelem organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem
organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus
nabízet a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus
vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci,
e) o vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu d),
organizace předem informuje zřizovatele,
f) výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou
příjmem organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve
své hlavní činnosti.
10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních
prací organizací:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních
prací do 500.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, včetně podepisování
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příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení
schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních
prací nad 500.000,-- Kč do 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje,
jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě doporučení
vedoucího svodného odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších
úkonů zadavatele, za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních
prací nad 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím
souhlasu Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele,
za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení dodavatelů, kteří
nesplní kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále je oprávněn
rozhodovat o výběru zájemců, kteří řádně prokázali splnění požadované
kvalifikace pro účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v
soutěžním dialogu ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Organizace je dále mj. povinna:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Zásad závazného
postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního
předpisu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Směrnice č. 2010_S_10
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi“,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto
zřizovací listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku v analytické evidenci dle
obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, od 1. 1. 2010
pak účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c)
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele k
inventarizaci,
e) svěřený majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti
těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z
přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
i) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel
pro svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s
odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.
12. Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti
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s cílem dosažení maximální efektivnosti.
13. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka
stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejichž finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než
50.000,-- Kč. Pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že
musí být prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy
dlužníkovi k úhradě předmětné pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě
nevedlo k výsledku nebo že u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na
vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž vymáhání není efektivní, hospodárné a
účelné.
14. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se
svěřeným i vlastním majetkem organizace odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se
svěřeným i vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
15. Organizace je povinna předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího
roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného
majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. 3 této zřizovací listiny.

Článek XIII.
Hospodaření organizace
(některá vybraná ustanovení)
1. Organizace
hospodaří
s
peněžními
prostředky
získanými
vlastní
činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále
hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené
jí zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného výsledku hospodaření,
může jej použít k posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a tvorbě rezervního fondu, to vše po předchozím
souhlasu zřizovatele.
3. Organizace je povinna vypracovat návrh finančního plánu s vyrovnanými
náklady a výnosy se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele
a finanční plán pro oblast příjmů a výdajů.
4. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna
umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizaci zpravidla v návaznosti
na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
6. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen
ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití
tohoto zdroje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
7. Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný
ukazatel rozpočtu,
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí
zřizovatele, nebo
c) porušila rozpočtovou kázeň.
8. Organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že:
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a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v
rozporu se stanoveným účelem,
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než dovoluje
zřizovatel,
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví zákon
nebo zřizovatel,
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky
jejího peněžního fondu, nebo
e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto
překročení nekryla ze svého fondu odměn do 31.12.
9. Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel organizaci odvod do svého
rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku
ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne,
kdy k porušení rozpočtové kázně došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení
tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové kázně na
základě písemné žádosti organizace.
10. Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku
změnit v neprospěch organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
11. Rozpočet
zřizovatele
zprostředkovává
vztah
organizace
ke
státnímu
rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu.
12. Organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
13. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
14. K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého
zřizovatele návratnou
finanční
výpomoc,
jestliže
je
její
vrácení
zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy běžného roku, nejpozději však do
31. března následujícího roku.
15. Organizace není oprávněna zajišťovat závazky.
16. Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o
nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
17. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je
jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat
nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
18. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou
obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze
svého fondu kulturních a sociálních potřeb s výjimkou poskytnutí daru uvedenou v
čl. XII odst. 7.
19. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít
účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání

Článek XIV.
Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem
určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a
závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení
organizace, přecházejí uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její
majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí organizace
může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele.
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Článek XV.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je právnickou osobou.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti 4.4.2012
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 6 exemplářích, které mají stejnou platnost
originálu.

Za správnost:
Na základě Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválených Radou Ústeckého
kraje usnesením č. 4/31/2002 ze dne 7.5.2002, ve znění usnesení č. 7/49/2002 ze
dne 4.12.2002,ve znění usnesení č. 10/52R/2006 ze dne 16.8.2006 a ve znění
usnesení č. 10/64R/2006 ze dne 29.11.2006 úplné znění zřizovací listiny vydává
odbor majetkový Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 30.3.2012

Ing. Jindřich Šimák
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Příloha č. 18 k usnesení č. 98/101R/2012

Příloha č. 19 k usnesení č. 99/101R/2012

Příloha č. 20 k usnesení č. 107/101R/2012
Příloha č. 3 k bodu č. 36

Krajský úřad
Číslo budoucího prodávajícího:
Číslo budoucího kupujícího:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ
uzavřená dle ustanovení § 50a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Budoucí prodávající:
QINN INVEST, s.r.o.
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Mánesova 4757, 430 01 Chomutov
Jaroslavem Holanem, jednatelem
60281359
CZ60281359
……………………………..
číslo účtu: …………………..
Zástupce pro věcná jednání :
Miroslav Kamenický
telefon, fax
: 474 658 065, 774 925 927
e-mail
: qinn@iol.cz
výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

a
Budoucí kupující:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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I.
Předmět budoucí koupě
1. Budoucí prodávající od níže uvedených vlastníků vykoupí jejich níže uvedené nemovitosti,
jejichž části budou předmětem budoucí koupě a jsou součástí území, na němž je plánována
stavba Obchodní centrum Roudnice nad Labem - HYPERMARKET, SO 02 kruhový objezd
(dále jen ,,stavba“).
Město Roudnice nad Labem je vlastníkem nemovitostí:
- pozemek: p.č. 3204/265 o výměře 480 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 4190/1 o výměře 17423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.č. 4230/4 o výměře 473 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.č. 4231/1 o výměře 215 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p.č. 4238 o výměře 1313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
to vše v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsané na
listu vlastnictví č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice,
Česká republika je vlastníkem a Pozemkový fond České republiky má správu nemovitosti ve
vlastnictví státu k:
- pozemku: p.č. 3204/114 o výměře 62 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond,
v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 10002 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice,
POHONA PH s.r.o., Roudnice nad Labem je vlastníkem nemovitosti:
- pozemek: p.č. 2960/3 o výměře 19127 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond,
v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 3401 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice,
PROtakt s.r.o., Roudnice nad Labem je vlastníkem nemovitosti:
- pozemek: p.č. 2960/19 o výměře 1074 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond,
v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsané na listu
vlastnictví č. 7871 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice,

2. Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že spolu uzavřou za podmínek a ve lhůtě
v této smlouvě stanovených kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod:
a) částí výše uvedených nemovitostí, které jsou součástí území, na němž je plánována
stavba, a to:
- části pozemku p. č. 3204/281 o výměře 54 m2, druh pozemku: orná půda,
- části pozemku p. č. 4190/5 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- části pozemku p. č. 4190/6 o výměře 295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- části pozemku p. č. 4230/7 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- části pozemku p. č. 4231/3 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
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-

využití: ostatní komunikace,
části pozemku p. č. 4238/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
části pozemku p. č. 3204/280 o výměře 6 m2, druh pozemku: orná půda,
části pozemku p. č. 2960/59 o výměře 44 m2, druh pozemku: orná půda,
části pozemku p. č. 2960/60 o výměře 35 m2, druh pozemku: orná půda,

to vše v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, a to se vším právním i
faktickým příslušenstvím a součástmi dle zákresu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,
b) nemovitosti – stavby kruhového objezdu SO – 02 umístěné v k.ú. Roudnice nad Labem na
pozemcích popsaných v čl. I. bod 2.a) této smlouvy,
(,,dále též předmět budoucí koupě“).
3. Předmět budoucí koupě bude po uzavření kupní smlouvy předán k hospodaření příspěvkové
organizaci, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic, IČ: 00080837.

II.
Dohoda stran o uzavření kupní smlouvy
1. Budoucí prodávající je povinen za podmínky, že vykoupí nemovitosti uvedené v čl. I. bod 1.
této smlouvy, písemně vyzvat budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem bude koupě nemovitostí popsaných v čl. I. bod 2. a) a b) do 6 měsíců po
předložení geometrického plánu vyznačujícího skutečné zaměření stavby a kolaudačního
souhlasu na stavbu budoucímu kupujícímu, nejpozději však do 1 roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu.
2. Budoucí kupující je povinen kupní smlouvu dle čl. II. bod 1. této smlouvy uzavřít s budoucím
prodávajícím do 3 měsíců ode dne doručení výzvy budoucího prodávajícího budoucímu
kupujícímu k uzavření kupní smlouvy.
III.
Kupní cena
Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena nemovitostí specifikovaných v čl. I. bod 2. a) a b)
této smlouvy bude činit 1.000,- Kč plus DPH (dále jen „kupní cena“). Kupní cena bude budoucím
kupujícím budoucímu prodávajícímu uhrazena do 30 kalendářních dnů po uzavření kupní smlouvy,
a to na základě budoucím prodávajícím vystaveného daňového dokladu - faktury.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Budoucí kupující), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Budoucí prodávající prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této
smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této
smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či
jiných písemnostech),
3

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Budoucí prodávající je oprávněn postoupit či převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí
osobu (dále jen „převod smlouvy“). Budoucí kupující předem souhlasí s převodem smlouvy.
Převod smlouvy bude vůči budoucímu kupujícímu účinný nejpozději v okamžiku doručení
písemného oznámení budoucímu kupujícímu o tomto převodu.
3. Budoucí kupující tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………..ze dne ………….. 2011.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V.
Podpisy smluvních stran
Budoucí prodávající i budoucí kupující 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 Chomutově dne …………………....
Budoucí prodávající

V Ústí nad Labem dne ……………….......
Budoucí kupující

…………………………………………….
QINN INVEST, s.r.o.
Jaroslav Holan, jednatel

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

Příloha:
1. výpis z obchodního rejstříku budoucího prodávajícího
2. zákres
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Příloha č. 21 k usnesení č. 122/101R/2012

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

Příloha č. 5 k bodu č. 52

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Půjčitel:
Jan Papaj
Bytem:
E-mail/telefon:
RČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
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I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 28. 11.
2007, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-6509/2007-510 Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, vlastníkem těchto
nemovitostí:
-

pozemek: p. č. 1481 o výměře 8174 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 1552 o výměře 8647 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 294 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Jana Papaje,
(dále jako „půjčitel“)
2. Pozemky:
p. č. 1481 o výměře cca 83 m2
p. č. 1552 o výměře cca 527 m2
(dle zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy) v k. ú. Petrovice u Chabařovic,
Petrovice budou využity pro realizaci projektu „Krušnohorská magistrála“.
(dále jako „předmět výpůjčky“)

obec

3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemky specifikované
v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace projektu
s názvem stavby „Krušnohorská magistrála“, jehož předmětem je vybudování
cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou s účinností
od podpisu smlouvy, minimálně po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace
projektu .
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu subjektu,
který bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby, která je předmětem stavby
popsané v čl. I. této smlouvy, přičemž tento souhlas platí i pro veškerá správní řízení,
která jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce „Krušnohorská magistrála“).
III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem,
kterému slouží
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2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
3. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět výpůjčky do
vlastnictví třetí osoby.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
výpůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení
budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v
budoucí kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly:
-

na kupní ceně ve výši 320,- Kč/m2 trvalého záboru pozemků p. p. č. 1481 o
výměře cca 83 m2 a p. p. č. 1552 o výměře cca 527 m2 v k. ú. Petrovice u
Chabařovic

-

na výkupu pozemků po uzavření smlouvy o dotaci z Programu Cíl 3/Zeil 3 na
podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a
Českou republikou, avšak před zahájením stavby

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem zpracovaným na náklady
budoucího kupujícího.
Budoucí kupující se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího (půjčitele) k uzavření
předmětné kupní smlouvy do 150 kalendářních dnů od schválení geometrického plánu
příslušným katastrálním úřadem a stavebním úřadem a to tak, že zašle budoucímu
prodávajícímu příslušný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Budoucí prodávající si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitostí uvedený v této
smlouvě je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy dojde
k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba
užití nemovitosti budoucího prodávajícího pro realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky
nebude realizován.
3. Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č. ……………………. ze dne …………………..
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží 1 vyhotovení, výpůjčitel obdrží 3 vyhotovení.
7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
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V.
Podpisy smluvních stran
Půjčitel i výpůjčitel 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 Petrovicích dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……

Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................

....................................................

Jan Papaj

Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – zákres části pozemků dotčených stavbou
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Příloha č. 22 k usnesení č. 126/101R/2012

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

Příloha č. 6 k bodu č. 56

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Půjčitel:
CPI – Land Development, a.s.,
se sídlem
: Bílkova 855/19, 110 01 Praha 1
zastoupená
:
IČ
: 272 32 166
DIČ
:
Bankovní spojení
:
číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání :
telefon
:
e-mail
:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 9882
a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
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I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické
osoby podle obch.z. ze dne 22. 2. 2005, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j.
V-1340/2005-510, Smlouvy kupní ze dne 18. 5. 2006, zápisem práv do katastru
nemovitostí pod č. j. V-1961-2006/510 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, vlastníkem těchto nemovitostí:
-

pozemek: p. č. 1019 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda

-

pozemek: p. č. 1022/1 o výměře 9562 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 1039/5 o výměře 9162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. č. 1068/1 o výměře 14212 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 4509/10 o výměře 1086 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace

-

pozemek: p. č. 4516/1 o výměře 1373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda

obec Petrovice, k. ú. Krásný les v Krušných horách, zapsaných na LV č. 252 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro
společnost CPI – Land Development, a.s.,
(dále jako „půjčitel“)
2. Pozemky:
p. č. 1019 o výměře cca 252 m2
p. č. 1022/1 o výměře cca 32 m2
p. č. 1039/5 o výměře cca 2657 m2
p. č. 1068/1 o výměře cca 37 m2
p. č. 4509/10 o výměře cca 1086 m2
p. č. 4516/1 o výměře cca 283 m2
(dle zákresů, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy) v k. ú. Krásný Les v Krušných horách,
obec Petrovice budou využity pro realizaci projektu „Krušnohorská magistrála“.
(dále jako „předmět výpůjčky“)
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemky specifikované
v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace projektu
s názvem stavby „Krušnohorská magistrála“, jehož předmětem je vybudování
cyklostezky.
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II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou s účinností
od podpisu smlouvy, minimálně po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace
projektu .
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu subjektu,
který bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli nebo subjektu, který bude přípravu stavby realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s přípravou stavby, přičemž tento souhlas platí i
pro veškerá správní řízení, která jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce
„Krušnohorská magistrála“) a to do úrovně stavebního povolení s nabytím právní moci a
přidělení prostředků z Programu Cíl 3/Zeil 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–
2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Bez výslovného písemného
souhlasu poté, co nabude uvedené stavební povolení právní moci, není Vypůjčitel ani
jakákoliv jiná třetí osoba oprávněna započít stavbu, na kterou bylo stavební povolení na
předmět výpůjčky vydáno.

III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy, garance ochrany půjčitele
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením sjednané doby
zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem,
kterému slouží
2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
3. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.
4. Půjčitel může od smlouvy odstoupit, pokud nebude do 90 dní od uzavření této smlouvy
uzavřena platně a účinně smlouva o smlouvě budoucí kupní, na základě které se
výpůjčitel zaváže odkoupit pozemky dle IV. odst. 2 této Smlouvy.
5. Vypůjčitel se zavazuje osvobodit půjčitele zcela uplatněných nároků na náhradu škody,
sankcí a žalob, které budou vzneseny třetími osobami vůči půjčiteli v souvislosti
s porušením povinností vypůjčitele vyplývajících z této smlouvy nebo jakoukoliv jinou
povinnost vyplývající z právních předpisů nebo související s akcí Krušnohorská magistrála
, a to i pokud tato smlouva bude ukončena z jakéhokoliv důvodu. Tedy tento odstavec i
následující zůstávají v platnosti a účinnosti i pokud jinak tato smlouva zanikne.
6. Je-li ve smlouvě řeč o osvobození zcela uplatněných nároků, znamená to vždy, aniž by
půjčitel měl vypůjčiteli cokoliv hradit:
a)
výpůjčitel musí neprodleně splnit nároky třetích osob, které existují vůči
půjčiteli
b)
vypůjčitel je povinen uhradit půjčiteli neprodleně a v plném rozsahu
všechny platby, které půjčitel uskuteční ke splnění nároků třetích osob a
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c)
vypůjčitel je povinen nahradit půjčiteli všechny náklady, výdaje a
škody, které vzniknou půjčiteli na základě uplatnění, splnění nebo obrany proti
nárokům třetích osob.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět výpůjčky do
vlastnictví třetí osoby.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
výpůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení
budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v
budoucí kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly:
-

na kupní ceně ve výši 280,- Kč/m2 pozemků p. č. 1019 o výměře cca 252 m2, p. č.
1022/1 o výměře cca 32 m2, p. č. 1039/5 o výměře cca 2657 m2, p. č. 1068/1 o
výměře cca 37 m2, p. č. 4509/10 o výměře cca 1086 m2, p. č. 4516/1 o výměře cca
283 m2 vše v k.ú. Krásný Les v Krušných horách

3. Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č. ……………..R/2011 ze dne …………... 2011.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží po 1 vyhotovení, výpůjčitel obdrží 3 vyhotovení.
7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
V.
Podpisy smluvních stran

Půjčitel i výpůjčitel 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 Praze dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……
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Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................

....................................................

CPI – Land Development, a.s.

Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – zákresy pozemků k. ú. Krásný Les v Krušných horách dotčených
stavbou
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Příloha č. 23 k usnesení č. 127/101R/2012

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

Příloha č. 7 k bodu č. 57

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Půjčitel:
Blanka Chlumáková
Bytem:
Mečislavova 1357/16, Nusle, 140 00 Praha 4
E-mail/telefon:
RČ:
775712/1724
Bank. spojení:
číslo účtu:
a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
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I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Smlouvy kupní ze dne 8.10.2008, zápisem práv do katastru
nemovitostí pod č.j. V-7707/2008-506, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, vlastníkem této nemovitosti:
-

pozemek: p. č. 344/5 o výměře 707 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa

obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 661 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Blanku Chlumákovou
(dále jako „půjčitel“)
2. Pozemek: p.p.č. 344/5 o výměře cca 131 m2 – trvalý zábor a o výměře cca 58 m2 –
dočasný zábor (dle zákresu, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy) v k. ú. Záluží u
Roudnice nad Labem, obec Záluží bude využitý pro realizaci projektu „Labská stezka č. 2
– 3. etapa“.
(dále jako „předmět výpůjčky“)
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemek specifikovaný
v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace projektu
s názvem stavby „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“, jehož předmětem je vybudování
cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této smlouvy na 5 let od finančního ukončení projektu.
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu subjektu,
který bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby, která je předmětem stavby
popsané v čl. II. této smlouvy, přičemž tento souhlas platí i pro veškerá správní řízení,
která jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“).
5. Výpújčitel, nebo následný vlastník se v momentě dokončení projektu zavazuje umožnit
přístup na pozemek p.p.č. 344/5 v katastrálním území Záluží u Roudnice nad Labem.
III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem,
kterému slouží
2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
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3. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět výpůjčky do
vlastnictví třetí osoby.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
výpůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení
budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v
budoucí kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly:
-

na kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 trvalého záboru pozemku p. p. č. 344/5 o výměře
cca 131 m2 v k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem

-

na výkupu pozemků po uzavření smlouvy o dotaci z ROP NUTS 2 Severozápad,
avšak před zahájením stavby

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem zpracovaným na náklady
budoucího kupujícího.
Budoucí kupující se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího (půjčitele) k uzavření
předmětné kupní smlouvy do 150 kalendářních dnů od schválení geometrického plánu
příslušným katastrálním úřadem a stavebním úřadem a to tak, že zašle budoucímu
prodávajícímu příslušný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Budoucí prodávající si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitostí uvedený v této
smlouvě je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy dojde
k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba
užití nemovitosti budoucího prodávajícího pro realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky
nebude realizován.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (výpůjčitel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není
označován za obchodní tajemství.
Půjčitel prohlašuje, že Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace
o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech).
4. Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č……………… ze dne ……………..
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží po 1 vyhotovení, výpůjčitel obdrží 3 vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
9

Budoucí kupující se po dokončení projektu zavazuje umožnit přístup k pozemku p.p.č.
344/5 v katastrálním území Záluží u Roudnice nad Labem.
V.
Podpisy smluvních stran

Půjčitel i výpůjčitel 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 Praze, dne …………...

V Ústí nad Labem, dne ………………..……

Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................

....................................................

Blanka Chlumáková

Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – zákres části pozemku p.p.č. 344/5 k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem
dotčeného stavbou

strana 4 / 4

Příloha č. 24 k usnesení č. 128/101R/2012

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

Příloha č. 8 k bodu č 58

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Půjčitel:
Piller Josef,
Bytem:
E-mail/telefon:
RČ:
Bank. spojení:

SJM

číslo účtu:
Pillerová Jana
Bytem:
E-mail/telefon:
RČ:
Bank. spojení:

SJM

416005/068
číslo účtu:

a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE

strana 1 / 4

I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Smlouvy o převodu nemovitostí RI 510/1978 kupní ze dne
9.6.1978, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č.j. Z-17401108/1979-506,
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, vlastníkem této
nemovitosti:
-

pozemek: p. č. 3904/5 o výměře 2002 m2,

obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1110 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro SJM Ing.
Josefa Pillera a Janu Pillerovou
(dále jako „půjčitel“)
2. Pozemek: část p.č. 3904/5 o výměře cca 47 m2 – trvalý zábor a o výměře 11 m2 –
dočasný zábor (dle zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy) v k. ú. Roudnice nad
Labem, obec Roudnice nad Labem bude využitý pro realizaci projektu „Nová komunikace
u města Roudnice nad Labem“
(dále jako „předmět výpůjčky“)
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemek specifikovaný
v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace projektu
s názvem stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, jehož předmětem je
vybudování silničního obchvatu Roudnice nad Labem.
II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této smlouvy na 5 let od finančního ukončení projektu.
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu subjektu,
který bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby, která je předmětem stavby
popsané v čl. I. této smlouvy, přičemž tento souhlas platí i pro veškerá správní řízení,
která jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce „„Nová komunikace u města
Roudnice nad Labem“).
III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem,
kterému slouží
2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
3. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

strana 2 / 4

IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět výpůjčky do
vlastnictví třetí osoby.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
výpůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení
budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v
budoucí kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly:
-

na kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 pozemku p. č. 3904/5 o výměře cca 47 m2 v k.ú.
Roudnice nad Labem

-

na výkupu pozemku po uzavření smlouvy o dotaci z ROP NUTS 2 Severozápad,
avšak před zahájením stavby, nejpozději do 30.6.2012.

-

Pokud by nedošlo k jejímu uzavření do sjednaného terminu, pozbývá tato smlouva
platnosti.

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem zpracovaným na náklady
budoucího kupujícího.
Budoucí kupující se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího (půjčitele) k uzavření
předmětné kupní smlouvy do 150 kalendářních dnů od schválení geometrického plánu
příslušným katastrálním úřadem a stavebním úřadem a to tak, že zašle budoucímu
prodávajícímu příslušný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Budoucí prodávající si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitosti uvedené v této
smlouvě je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy dojde
k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba
užití nemovitosti budoucího prodávajícího pro realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky
nebude realizován.
3. Výpůjčitel touto smlouvou zaručuje půjčiteli, že mu bude zajištěn časově neohraničený
vjezd a výjezd na jeho pozemek p. č. 3904/5, dle zpracovaného návrhu, který je přílohou
této smlouvy.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího sjezdu. Obecně povolení od dotčených orgánů bude
schvalováno souhrnně při stavebním řízení.
4. Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č……………… ze dne ……………..
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží 2 vyhotovení, výpůjčitel obdrží 3 vyhotovení.
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8.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
V.
Podpisy smluvních stran

Půjčitel i výpůjčitel 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 ………………., dne …………...

V Ústí nad Labem, dne …………

Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................
Piller Josef

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

...............................................
Pillerová Jana

Přílohy:
Příloha č. 1 – zákres TZ a DZ pozemku p.č. 3904/5 v k. ú. Roudnice nad Labem dotčeného
stavbou
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Příloha č. 25 k usnesení č. 132/101R/2012

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Příloha č. 9 k bodu č. 62

Smlouva o výpůjčce
uzavřená dle ust. § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

Smluvní strany
Půjčitel:
Roman Moravec
bytem
telefon

: RČ 640505/2808
: Šrámkova 3215/16, 400 011 Ústí nad Labem
:

Jana Moravecová
bytem
telefon

: RČ 6351110/1856
: Šrámkova 3215/16, 400 011 Ústí nad Labem
:

a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE

I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Smlouvy kupní ze dne 4. 8. 2011, zápisem práv do katastru
nemovitostí pod č.j. V-5122/2011-506 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, vlastníkem této nemovitosti:
-

pozemek: p. p. č. 1097/13 o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území

obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 237 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Romana Moravce a Janu Moravcovou
(SJM),
(dále jako „půjčitel“)
2. Pozemek: p.p.č. 1097/13 o výměře cca 13 m2, (dle zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této
smlouvy) v k.ú. Libochovany, obec Libochovany bude využitý pro realizaci projektu
„Labská stezka č. 2 – etapa 2c“.
(dále jako „předmět výpůjčky“)
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemek
specifikovaný v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace
projektu s názvem stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2c“, jehož předmětem je
vybudování cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne

podpisu této smlouvy na 5 let od finančního ukončení projektu.
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu subjektu,

který bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho

jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby, která je předmětem stavby
popsané v čl. I. této smlouvy, přičemž tento souhlas platí i pro veškerá správní řízení, která
jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce „Labská stezka č. 2 – etapa 2c“).
III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby

zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem,
kterému slouží
2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
3. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět výpůjčky do
vlastnictví třetí osoby.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
výpůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení
budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v budoucí
kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly:
-

na kupní ceně ve výši 100,- Kč/m2 trvalého záboru pozemku p. p. č. 1097/13 o výměře
cca 23 m2 k.ú. Libochovany

-

na výkupu pozemků po uzavření smlouvy o dotaci z ROP NUTS 2 Severozápad.

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího
kupujícího.
Budoucí kupující se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího (půjčitele) k uzavření
předmětné kupní smlouvy do 150 kalendářních dnů od schválení geometrického plánu
příslušným katastrálním úřadem a stavebním úřadem a to tak, že zašle budoucímu
prodávajícímu příslušný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Budoucí prodávající si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitostí uvedený v této
smlouvě je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy dojde
k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba užití
nemovitosti budoucího prodávajícího pro realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky
nebude realizován.
3. Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č……………… ze dne ……………..
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží 1 vyhotovení, výpůjčitel obdrží 3 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
V.
Podpisy smluvních stran

Půjčitel i výpůjčitel 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 Ústí nad Labem dne ………………..……

Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................
Roman Moravec

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

…………………………………
Jana Moravcová
Přílohy:
Příloha č. 1 – zákres části pozemku p.p.č. 1097/13 k. ú. Libochovany dotčeného stavbou

Příloha č. 26 k usnesení č. 133/101R/2012

Krajský úřad
Příloha č. 10 k bodu č. 63
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 659 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Půjčitel:
WINDTEX s.r.o.
se sídlem
zastoupená
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Stanislavem Buchtou, prokuristou společnosti
25271491
CZ25271491
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-5326360297/0100

Zástupce pro věcná jednání: Stanislav Buchta, prokurista společnosti
telefon
:
e-mail
:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka oddíl C vložka 11819
a
Výpůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

strana 1 / 5

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je vlastníkem pozemků v katastrálním území Nové Město u Mikulova, obec
Moldava. Tyto pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 368 vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice:
-

pozemek: p. č. 187/1, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 187/3, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 187/4, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 192/1, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 200/4, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond

-

pozemek: p. č. 444, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace

obec Moldava, k. ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na LV č. 368 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro společnost WINDTEX s.r.o.
2. Části pozemků:
p. č. 187/1 o výměře 10 m2
p. č. 187/3 o výměře 46 m2
p. č. 187/4 o výměře 290 m2
p. č. 192/1 o výměře 339 m2
p. č. 200/4 o výměře 80 m2
p. č. 444 o výměře 90 m2
(dle zákresů, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy) všechny v k. ú. Nové Město u
Mikulova, obec Moldava, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, budou využity pro realizaci projektu
„Krušnohorská magistrála“ (dále jako „předmět výpůjčky“).
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává výpůjčiteli předmět výpůjčky-pozemky
specifikované v čl. I. bodu 2. této smlouvy, aby je dočasně užíval za účelem realizace
projektu stavby s názvem „Krušnohorská magistrála“, jehož předmětem je
vybudování cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky
1. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou s účinností
od podpisu smlouvy do uplynutí doby 5 let od ukončení fyzické realizace projektu.
2. Půjčitel přenechává výpůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezúplatně.
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3. Výpůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání subjektu, který
bude stavbu realizovat.
4. Půjčitel tímto uděluje výpůjčiteli a/nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby popsané v čl. I. této smlouvy,
přičemž tento souhlas platí i pro veškerá správní řízení, která jsou vedena za účelem
realizace této stavby (akce „Krušnohorská magistrála“).
5. Půjčitel má právo vstupu, vjezdu a průjezdu, a to i nadrozměrného nákladu, za účelem
provozu, nutných oprav, údržby větrné farmy U tří pánů a údržby přístupové (účelové)
komunikace na p.č. 444, jakož i právo se na předmětu výpůjčky za tímto účelem zdržovat
po celou dobu výpůjčky dle této smlouvy.
III.
Vrácení předmětu výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže jej výpůjčitel neužívá nebo jestliže jej užívání v rozporu s účelem, ke
kterému byla výpůjčka poskytnuta.
2. Výpůjčitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou,
která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.
IV.
Ostatní ustanovení
1. Půjčitel se zavazuje uzavřít s výpůjčitelem kupní smlouvu o převodu předmětu výpůjčky
do vlastnictví výpůjčitele.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem,
zpracovaným na náklady vypůjčitele.
3. Přesná výměra převáděných nemovitostí bude stanovena geometrickým plánem
zpracovaným na náklady vypůjčitele. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy
o dotaci z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi
Svobodným státem Sasko a Českou republikou, avšak před zahájením stavby. Kupní
smlouva bude uzavřena do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy vypůjčitele půjčiteli
k uzavření kupní smlouvy.
4. Pokud po uzavření této smlouvy dojde k takovým změnám projektu předmětné stavby,
v jejichž důsledku již nebude potřeba užití předmětu výpůjčky nebo jeho části pro
realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky nebo jeho části nebude realizován.
5. Dále se vypůjčitel zavazuje k:
•

zachování věcných břemen uzavřených mezi půjčitelem a obcí Moldava
(p.p.č. 391, 352/1, 352/2 v k. ú. Nové Město u Mikulova), obcí Mikulov ( p.p.č.
871, 909 v k. ú. Mikulov v Krušných Horách) včetně úpravy a smluvního
ošetření, tak aby bylo zajištěno zachování stávajících věcných břemen za
účelem práva vstupu, vjezdu a průjezdu po nově vybudované cyklostezce pro
potřeby zajištění servisu a údržby větrné farmy U tří pánů,

•

uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen v případě, že trasa cyklostezky
bude odkloněna od komunikace na p.p.č. 352/1, 352/2, 391 k. ú. Nové Město
u Mikulova a p.p.č. 871 a 909 k.ú. Mikulov v Krušných horách, nebo když
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bude částečně zasahovat do sousedních pozemků, a to za stejným účelem
jak je uvedeno výše,
•

tomu, že na pozemcích, které jsou součástí uzavřených smluv o zřízení
věcných břemen mezi obcí Mikulov, obcí Moldava a půjčitelem, a také i na
pozemcích, na které bude cyklostezka případně odkloněna, nebo bude
zasahovat třeba i částečně do sousedních pozemků, za účelem zajištění
dopravy nadrozměrných nákladů do místa stavby „Farma větrných elektráren
U tří pánů k. ú. Nové Město“ bude dodržena šířka cyklostezky minimálně
3,5m, včetně zachování dosavadních poloměrů zatáček v části stávající
transportní trasy „Vitíška – Hutung“ pro průjezd nadrozměrných nákladů a
přesunu jeřábu za účelem provádění opravy větrných elektráren, výměny listů
rotorů VTE, nebo za účelem nové výstavby na pozemcích ve vlastnictví
půjčitele,

•

zachování označení zákazu sjezdu z cyklostezky na obslužnou komunikaci
p.č. 444, dále na informativních tabulích k označení zákazu sjezdu mimo
vyznačenou trasu cyklostezky i na okolní pozemky, zejména na pozemky ve
vlastnictví půjčitele v lokalitě větrné farmy U tří pánů, vše k. ú. Nové Město u
Mikulova, a k upozornění na možnost tvorby námrazy na listech rotorů VTE
v zimních měsících,

•

zajištění, aby po dokončení výstavby cyklostezky bylo stávající turistické
„tyčové“ značení umístěno jen v její bezprostřední blízkosti a to tak, že nebude
překážet výkonu zemědělské činnosti na sousedních pozemcích, které jsou ve
vlastnictví půjčitele,

•

dodržení výměr dotčených parcel ve vlastnictví půjčitele, které budou
projektem dotčeny (případný souhlas banky se zrušením zástavního práva
smluvního bude na určitou výměru)

•

umožnění pohybu zemědělské techniky po cyklostezce a zachování sjezdů na
zemědělské pozemky ve vlastnictví půjčitele,

•

zvýšené opatrnosti při stavbě cyklostezky – krajnic v úseku, kde se nachází
souběžná kabelová trasa pro odvedení elektrické energie z větrné farmy U tří
pánů,

•

nezasahování do pozemků ve vlastnictví půjčitele nad předloženou navrženou
trasu cyklostezky a výměru předmětu výpůjčky,

•

zajištění vypracování všech potřebných smluvních dokumentů a ostatních
podkladů, které budou souviset s výstavbou cyklostezky a budou se dotýkat
práv půjčitele, a to na náklady vypůjčitele,

•

vypořádání případně vzniklé škody na majetku půjčitele při realizaci stavby
cyklostezky, dodržení veškerých uvedených podmínek i ve vztahu k
případnému právnímu nástupci půjčitele.
V.
Závěrečná ustanovení

1.

Výpůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto
usnesením Rady Ústeckého kraje č. ……………..R/2012 ze dne …………... 2012.
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2.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

4.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel
obdrží 2 vyhotovení a vypůjčitel obdrží 3 vyhotovení.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

6.

Půjčitel i vypůjčitel 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 Pardubicích dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……

Půjčitel

Výpůjčitel

...............................................
WINDTEX s.r.o.
Stanislav Buchta, prokurista společnosti

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

Přílohy:
Příloha č. 1 – zákres pozemků k. ú. Nové město u Mikulova dotčených stavbou
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Příloha č. 27 k usnesení č. 136/101R/2012

Příloha č. 28 k usnesení č. 212/101R/2012
Příloha č. 12 k bodu č. 142

DOHODA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 261 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vlastník:
WINDTEX s.r.o.
se sídlem náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupená: Stanislavem Buchtou, prokuristou společnosti
IČ: 252 71 491, DIČ: CZ25271491
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5326360297/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl.
11819

(na straně jedné jako „vlastník“)

a

Investor:
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(na straně druhé jako „investor“)

1.

Úvodní ustanovení

1.1

Investor má zájem vybudovat projekt cyklotrasy nazvaný Krušnohorská magistrála na
základě dotační podpory z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–
2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (dále jen „projekt“).

1.2

Projekt bude zasahovat na pozemky vlastníka. Smluvní strany se proto dohodly
v samostatných smlouvách na vypůjčení, převodu a zřízení věcných břemen k některým
částem pozemků vlastníka zasažených budováním projektu.

1.3

Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v průběhu
jejich smluvního vztahu ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce do dne převodu vlastnického
práva k částem pozemků vlastníka na investora.

2.
2.1

Předmět smlouvy

Investor projektu se zavazuje po tom, co na něj bude převedeno vlastnické právo
k pozemkům, k:
a) zachování věcných břemen uzavřených mezi půjčitelem a obcí Moldava (p. č. 391,
352/1, 352/2 v k.ú. Nové Město u Mikulova), obcí Mikulov (p. č. 871, 909 v k. ú.
Mikulov v Krušných Horách) včetně úpravy a smluvního ošetření, tak aby bylo
zajištěno zachování stávajících věcných břemen za účelem práva vstupu, vjezdu a
průjezdu po nově vybudované cyklotrase pro potřeby zajištění servisu a údržby větrné
farmy U tří pánů,
b) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen v případě, že trasa cyklostezky bude
odkloněna od komunikace na p. č. 352/1, 352/2 a 391, všechny v k.ú. Nové Město u
Mikulova a p. č. 871 a 909 v k.ú. Mikulov v Krušných horách, nebo když bude
částečně zasahovat do sousedních pozemků, a to za stejným účelem jak je uvedeno
výše,
c) dodržení šířky cyklostezky v minimální šíři 3,5m, včetně zachování dosavadních
poloměrů zatáček v části stávající transportní trasy „Vitíška – Hutung“
pro průjezd nadrozměrných nákladů a přesunu jeřábu za účelem provádění opravy
větrných elektráren, výměny listů rotorů VTE, nebo za účelem nové výstavby na
pozemcích ve vlastnictví půjčitele, na pozemcích, které jsou součástí uzavřených
smluv o zřízení věcných břemen mezi obcí Mikulov, obcí Moldava a půjčitele za
účelem zajištění dopravy nadrozměrných nákladů do místa stavby „Farma větrných
elektráren U tří pánů k.ú. Nové Město,“
d) zachování označení zákazu sjezdu z cyklostezky na obslužnou komunikaci p. č. 444,
dále na informativních tabulích k označení zákazu sjezdu mimo vyznačenou trasu
cyklostezky i na okolní pozemky, zejména na pozemky ve vlastnictví půjčitele
v lokalitě větrné farmy U tří pánů, vše k.ú. Nové Město u Mikulova,
e) vybudování upozornění u sjezdu z cyklostezky na obslužnou komunikaci p. č. 444 na
možnost tvorby námrazy na listech rotorů VTE v zimních měsících a z toho vyplývající
nebezpečí škody na zdraví a majetku,
f) provedení tyčového značení turistické cyklotrasy pouze v její bezprostřední blízkosti,
maximálně do vzdálenosti 2 m od hranice stavby cyklotrasy, a to způsobem, který

nebude překážet výkonu zemědělské činnosti na pozemcích ve vlastnictví půjčitele,
které s cyklotrasou sousedí,
g) dodržení výměr částí pozemků ve vlastnictví půjčitele dotčených výstavbou cyklotrasy
v souladu s geometrickým plánem,
h) umožnění pohybu zemědělské techniky po cyklostezce a zachování sjezdů na
zemědělské pozemky ve vlastnictví půjčitele,
i) zvýšené opatrnosti při stavbě cyklotrasy v úseku, kde se nachází souběžná kabelová
trasa pro odvedení elektrické energie z větrné farmy U tří pánů,
j) nezasahování do pozemků ve vlastnictví půjčitele nad předloženou navrženou trasu
cyklotrasy a výměru pozemků uvedenou v geometrickém plánu,
k) vypracování všech potřebných smluvních dokumentů a ostatních podkladů, které
budou souviset s výstavbou cyklostezky a budou se dotýkat práv půjčitele na vlastní
náklady investora,
l) vyzvání zástupce vlastníka k provedení kontroly specializovaným subjektem, a to před
zásypem chrániček pro uložení kabelových vedení,
m) náhradě škody vzniklé na majetku půjčitele při realizaci stavby cyklotrasy.
2.2

Vlastník se zavazuje k poskytnutí součinnosti investorovi v průběhu budování cyklotrasy.
3.

Závěrečná ustanovení

3.1

Smluvní strany se dohodly, že veškeré práva a povinnosti z této smlouvy, přecházejí bez
dalšího na právní nástupce smluvních stran.

3.2

Investor se zavazuje uhradit vlastníku škodu, která mu vznikne v důsledku porušení nebo
nesplnění jeho závazků z této smlouvy.

3.3

Vlastník je oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí stranu bez
předchozího souhlasu investora. Investor není oprávněn převést práva a povinnosti z této
smlouvy na třetí stranu bez předchozího souhlasu vlastníka.

3.4

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.

3.5

Investor prohlašuje, že tato smlouva byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne
__. ___. _____. Kopie uvedeného usnesení je přílohou této smlouvy.

V Pardubicích dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……

Vlastník

Investor

...............................................

....................................................

WINDTEX s.r.o.
Stanislav Buchta
prokurista společnosti

Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka kraje

Příloha č. 29 k usnesení č. 213/101R/2012

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

Příloha č. 13 k bodu č. 143

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 588 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Prodávající:
Milan Šlambor
Bytem:
E-mail/telefon:
RČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
a
Kupující:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4091472/0800 VS 459
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
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I.
Předmět koupě
1. Prodávající je na základě Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 22.
12. 2003, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-27/2004-502, Kupní smlouvy
ze dne 15. 3. 2007, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-1005/2007-502,
Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 28. 7. 2004, zápisem práv do
katastru nemovitostí pod č. j. V-2576/2004-502, Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č.
95/1999 Sb.) ze dne 14. 2. 2005, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V680/2005-502, Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 14. 2. 2005,
zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-681/2005-502, Smlouvy o převodu
vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 14. 2. 2005, zápisem práv do katastru nemovitostí
pod č. j. V-687/2005-502 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín, vlastníkem těchto nemovitostí:
- pozemku parcelní č. 766/5 o výměře 45 m2, označeném jako trvalý travní porost,
- pozemku parcelní č. 766/6 o výměře 3 m2, označeném jako trvalý travní porost,
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 766/3 o výměře 9148 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 417-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
- pozemku parcelní č. 1377/9 o výměře 84 m2, označeném jako trvalý travní porost,
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 1377/1 o výměře 36294 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 418-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 341 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
- pozemku parcelní č. 538/2 o výměře 453 m2, označeném jako trvalý travní porost,
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 538 o výměře 1473 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 185-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 198
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
- pozemku parcelní č. 414/7 o výměře 39 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 414/8 o výměře 47 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 414/9 o výměře 157 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 414/10 o výměře 11 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 414/11 o výměře 13 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 414/12 o výměře 17 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 414/13 o výměře 48 m2, označeném jako orná půda,
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 414/1 o výměře 221898 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
- pozemku parcelní č. 476/2 o výměře 249 m2, označeném jako ostatní plocha,
- pozemku parcelní č. 476/3 o výměře 12 m2, označeném jako ostatní plocha,
- pozemku parcelní č. 476/4 o výměře 46 m2, označeném jako ostatní plocha,
- pozemku parcelní č. 476/5 o výměře 1 m2, označeném jako ostatní plocha,
- pozemku parcelní č. 476/6 o výměře 47 m2, označeném jako ostatní plocha,
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 476 o výměře 30352 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
- pozemku parcelní č. 520/4 o výměře 38 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 520/5 o výměře 8 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 520/6 o výměře 3 m2, označeném jako orná půda,
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 520 o výměře 290823 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
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- pozemku parcelní č. 523/2 o výměře 20 m2, označeném jako ostatní plocha,
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 523 o výměře 1479 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 143-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
- pozemku parcelní č. 551/3 o výměře 14 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 551/4 o výměře 76 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 551/5 o výměře 3 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 551/6 o výměře 16 m2, označeném jako orná půda,
- pozemku parcelní č. 551/7 o výměře 8 m2, označeném jako orná půda,
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 551/1 o výměře 44671 m2, geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 143-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 191
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
dále jako „předmět koupě“.
2. Součástí a příslušenství předmětu koupě jsou výše uvedené nemovitostí.
II.
Projev vůle
Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví předmět koupě –
nemovitosti popsané čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a
součástmi tak, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět
koupě – nemovitosti popsané v čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým
příslušenstvím a součástmi tak, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu od prodávajícího
do svého výlučného vlastnictví kupuje.

III.
Kupní cena, platební podmínky
1. Smluvní strany si za převod nemovitostí, které jsou předmětem převodu, včetně jejich
součástí a příslušenství, sjednávají kupní cenu ve výši 357.900,- Kč (slovy:
třistapadesátsedmtisícdevětsetkorunčeských).
2. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího do 30 dnů
od data účinnosti kupní smlouvy.

IV.
Prohlášení smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem převáděných nemovitostí a že
na převáděných nemovitostech včetně jejich příslušenství a součástí neváznou žádné
věcná břemena.
K převáděným nemovitostem v k. ú. Malá Veleň:
je zřízeno zástavní právo zákonné dle § 10, ve výši 64.926,-Kč do 30-ti let ode dne 6.
1. 2004 a předkupní právo ve prospěch České republiky na základě Ohlášení vzniku
zástavního a předkupního práva (zák. č. 95/1999 Sb.) č.j. -20/2004 ze dne 22. 12. 2003,
zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. Z-42/2004-502. A dále omezení
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dispozičních práv ke zřizování dalších zástavních práv na základě zák. č. 95/1999 Sb., §
10, zápisem do katastru nemovitostí pod č. j. Z-42/2004-502.
Vyjádření k předkupnímu a zástavnímu právu a k omezení dispozičních práv
Pozemkového fondu České Republiky zn. PFCR 615560/2011/108/Sýk ze dne 10. 1.
2012 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
je zřízeno zástavní právo smluvní - pohledávka z hypotečního úvěru ve výši 2.030.000,Kč a budoucí pohledávky, které budou vznikat do 31. 12. 2030 až do výše 4.060.000,-Kč
ve prospěch GE Money Bank, a.s., zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V1263/2007-502
Vyjádření k zástavnímu právu GE Money Bank a.s., zn. .......................... ze dne
......................... tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
K převáděným nemovitostem v k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí je zřízeno zástavní právo
zákonné dle § 10, ve výši 52.065,- Kč a předkupní právo jako právo věcné ze dne 2. 8.
2004 ve prospěch České republiky, zápisem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V2576/2004-502. A dále omezení dispozičních práv ke zřizování dalších zástavních práv
na základě zák. č. 95/1999 Sb., § 10, zápisem do katastru nemovitostí pod č. j. Z5825/2004-502.
Vyjádření k předkupnímu a zástavnímu právu a k omezení dispozičních práv
Pozemkového fondu České Republiky zn. PFCR 615560/2011/108/Sýk ze dne 10. 1.
2012 tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
je zřízeno Předkupní právo pro Obec Františkov nad Ploučnicí k pozemku p. č. 538 Opatření obecného povahy, kterým se vydání úz. Plán nebo regulační plán /§101 stav.
zák.) zápisem do katastru nemovitostí pod č. j. Z-9993/2011/502.
Vyjádření k předkupnímu obce Františkov nad Ploučnicí č. j. …………………….ze dne
tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
K převáděným nemovitostem v k. ú. Františkov nad Ploučnicí:
je zřízeno zástavní právo zákonné dle § 10, ve výši 1.469.971,- Kč ze dne 2. 3. 2005 a
předkupní právo ve prospěch České republiky na základě Ohlášení vzniku zástavního a
předkupního práva (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 2. 3. 2005, zápisem práv do katastru
nemovitostí pod č. j. V-680/2005-502. A dále omezení dispozičních práv ke zřizování
dalších zástavních práv na základě zák. č. 95/1999 Sb., § 10, zápisem do katastru
nemovitostí pod č. j. V-680-2005-502.
je zřízeno zástavní právo zákonné dle § 10, ve výši 798.656,- Kč ze dne 2.3.2005 a
předkupní právo ve prospěch České republiky na základě Ohlášení vzniku zástavního a
předkupního práva (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 2. 3. 2005, zápisem práv do katastru
nemovitostí pod č. j. V-681/2005-502. A dále omezení dispozičních práv ke zřizování
dalších zástavních práv na základě zák. č. 95/1999 Sb., § 10, zápisem do katastru
nemovitostí pod č. j. V-681-2005/502.
je zřízeno zástavní právo zákonné dle § 10, ve výši 1.912.684,- Kč ze dne 2. 3. 2005 a
předkupní právo ve prospěch České republiky na základě Ohlášení vzniku zástavního a
předkupního práva (zák. č. 95/1999 Sb.) ze dne 2. 3. 2005, zápisem práv do katastru
nemovitostí pod č. j. V-687/2005-502. A dále omezení dispozičních práv ke zřizování
dalších zástavních práv na základě zák. č. 95/1999 Sb., § 10, zápisem do katastru
nemovitostí pod č. j. V-687-2005/502.
Vyjádření k předkupnímu a zástavnímu právu a k omezení dispozičních práv
Pozemkového fondu České Republiky zn. PFCR 615560/2011/108/Sýk ze dne 10. 1.
2011 tvoří přílohu č. 6, 7, 8 této smlouvy.
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2. Prodávající se zavazuje neprodleně, maximálně do 30 dnů po zápisu vkladu práva v
katastru nemovitostí provést doplatek kupní ceny v celkové výši 11.971,- Kč ve prospěch
PF ČR a následně požádat o výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí
k pozemkům, jež jsou předmětem převodu v k. ú. Malá Veleň, k.ú. Oldřichov nad
Ploučnicí a k. ú. Františkov nad Ploučnicí.
3. Dále se prodávající zavazuje neprodleně, maximálně do 30 dnů po zápisu vkladu práva
v katastru nemovitostí provést doplatek pohledávky ve výši ………………..,- Kč ve
prospěch GE Money Bank a.s., a následně požádat o výmaz zástavního práva smluvního
v katastru nemovitostí k pozemkům, jež jsou předmětem převodu v k. ú. Malá Veleň.
4. Kupující prohlašuje, že si převáděné nemovitosti řádně prohlédl, že mu je jejich stav
dobře znám a že nabývá tyto nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

V.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou
smluvní strany svými projevy vůle vázány.
2. Smluvní strany si dále sjednávají rozvazující podmínku pro případ odmítnutí povolení
vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí
zaniká platnost a účinnost této kupní smlouvy a účastníci si bez zbytečného odkladu vrátí
poskytnutá plnění a ponesou si své náklady.
VI.
Nabytí vlastnictví
1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě vkladem do katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
2. Na základě této smlouvy lze provést vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Náklady na provedení vkladu práva do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit kupující.
Prodávající podpisem této smlouvy výslovně zmocňují kupujícího k podání návrhu na
povolení vkladu práva na příslušný katastrální úřad.
3. Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální
pracoviště Děčín zápis změny vlastnického práva k předmětu koupě podle této smlouvy.

VII.
Ostatní ujednání, smluvní pokuta
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující má ode dne účinnosti této kupní smlouvy
právo vstupu a užívání předmětu koupě.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem účinnosti této kupní
smlouvy.
3. V případě nesplnění jakékoli povinnosti prodávajícího dohodnuté v čl. IV. odst. 2 a 3
smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
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Prodávající dále nese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která vznikne kupujícímu
v souvislosti s neprovedením výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí
k pozemkům, jež jsou předmětem převodu.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Kupující tímto potvrzuje, že:
o úplatném převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 102/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.
2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je provedena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení a 4 jsou určeny pro potřeby katastrálního úřadu.
IX.
Podpisy smluvních stran
Prodávající i kupující 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. Prvopis smlouvy obsahuje úřední ověření podpisu
smluvních stran.

V Děčíně dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

Prodávající

Kupující

………………………………………….
Milan Šlambor

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

Přílohy:
Příloha č. 1 GP č. 417-141/2011, GP č. 418-141/2011, GP č. 185-141/2011, GP č. 143141/2011
Příloha č. 2 vyjádření PF ČR
Příloha č. 3 vyjádření GE Money Bank a.s.
Příloha č. 4 vyjádření PF ČR
Příloha č. 5 vyjádření obec Františkov nad Ploučnicí
Příloha č. 6, 7, 8 vyjádření PF ČR
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