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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 18. 4. 2012 od 10:15 hodin do 13:50 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/29Z/2012
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1. PhDr. Vlastimil Doležal (ODS) – předseda komise
2. Ing. Dagmar Waicová (ČSSD)
3. Ing. Josef Tachecí (KSČM)
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/29Z/2012
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)

2. Josefa Macíka (ČSSD)
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/29Z/2012
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 29. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
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(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/29Z/2012
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 73/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 131/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 55/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 58/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 17/26Z/2011 B Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 5 - předložení žádostí ve 2. výzvě projektů technické pomoci 2012 – 2014
6. Usnesení č. 40/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 41/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 44/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 45/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 46/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 47/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 48/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 49/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 50/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 51/26Z/2011 C Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 52/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 53/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 54/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 55/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 56/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 57/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 58/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 59/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 60/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 61/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 62/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 63/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 64/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 65/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 66/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 67/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 69/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 70/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 71/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 72/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 73/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 74/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 75/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
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39. Usnesení č. 76/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 81/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 85/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 11/27Z/2011 B Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území
Ústeckého kraje a Střední škole energetické a stavební Chomutov příspěvkové organizaci
43. Usnesení č. 18/27Z/2011 C-02 Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2012 - vyhlášení
44. Usnesení č. 50/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 54/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 56/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 61/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 67/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 86/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 94/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 111/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 112/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 113/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 114/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 116/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 11/28Z/2012 C Vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Poskytnutí úvěrového rámce pro Ústecký kraj na období 2012 - 2015“
formou otevřeného řízení
57. Usnesení č. 14/28Z/2012 D Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z
Fondu hejtmanky Ústeckého kraje
58. Usnesení č. 27/28Z/2012 B Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na
období 2012 - 2013
59. Usnesení č. 28/28Z/2012 B Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na
období 2012 – 2016
60. Usnesení č. 29/28Z/2012 B Změna příjemce dotace v programu Podpora sociálních služeb a
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012
61. Usnesení č. 30/28Z/2012 B Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR – poskytnutí návratné finanční výpomoci a bezúročné
půjčky na zabezpečení soutěží a přehlídek
B)

schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 46/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.08.2013
2. Usnesení č. 39/18Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.06.2013
3. Usnesení č. 20/21Z/2011 B Nakládání s majetkem na 01.10.2012
4. Usnesení č. 110/23Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.08.2013
5. Usnesení č. 68/26Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.08.2012

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/29Z/2012
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 26. 1. 2012 do 28. 3. 2012.
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(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/29Z/2012
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu 2011.
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/29Z/2012
Udělování cen Ústeckého kraje ve formě „Záslužné medaile Ústeckého kraje“ a „Medaile
hejtmana Ústeckého kraje“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění
pozdějších předpisů Zásady pro udělování cen Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/29Z/2012
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 ve výši 1 189 897 tis. Kč,
B) schvaluje
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

4

75 000

39 056
30 000

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/29Z/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ukládá
Radě Ústeckého kraje vytvořit pracovní skupinu ve které budou zastoupeni zastupitelé
Ústeckého kraje, zástupce Krajské zdravotní a. s. a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Skupina
se bude zabývat řešením poskytování nemocniční péče v Ústeckém kraji.

B)

vyzývá
zdravotní pojišťovny, aby zachovaly nemocniční péči v základních oborech v oblasti Lounska
prostřednictvím Žatecké nemocnice.
Termín: do 15. 5. 2012

(Hlasování: 35 – 1 – 4)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/29Z/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přednesenou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.

(Hlasování: 30 – 3 – 8)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/29Z/2012
Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby od 1. 4. 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
předložené aktuální informace o možnostech zajištění a organizaci lékařské pohotovostní
služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a
prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2012,
vč. stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 3. 2012 č.j. 839/2012,
B) s o u h l a s í
se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 4. 2012 do 30. 6.
2012 (vč. rozsahu sítě ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje) dle
přílohy předloženého materiálu, a s použitím prostředků rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu
vyrovnávacích plateb za poskytnutí veřejné služby spočívající v lékařské pohotovostní
službě.
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(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/29Z/2012
Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2012 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace v rámci kompetence dané v § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizacím uvedeným
v příloze 2 tohoto usnesení
B) u k l á d á
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 11. 5. 2012

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/29Z/2012
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou předloženého
materiálu:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: 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
2. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu 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
3. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: OBEC VILÉMOV
IČ: 00262200
sídlo: 431 54 Vilémov, Vilémov 1
výše dotace: 2 900 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Lesopark Vilémov – zpevněné plochy a sadové úpravy
4. 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
5. 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
6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 28 000 Kč
název projektu (akce): Májové oslavy 2012
7. 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
8. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Sokolská župa Severočeská-Novákova
IČ: 46717404
sídlo: 405 01 Děčín, Dlouhá jízda 1256/13
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výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Krajský slet 2012 v Děčíně – 150 let v pohybu
9. 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.
10.o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: 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
11.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
12.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
13.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Pilotklub Chomutov, o.s.
IČ: 22727094
sídlo: 431 11 Pesvice 80
výše dotace: 2 500 000 Kč
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podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Hangár se zázemím, letiště, Chomutov II. Etapa
14.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
15.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
16.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
17.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
18.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město VERNEŘICE
IČ: 00261742
sídlo: 407 25 Verneřice, Mírové náměstí 138
výše dotace: 1 600 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
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název projektu (akce): Oprava obvodového pláště MŠ Verneřice
19.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
20.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu 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
21.o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec 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
22.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
23.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
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24.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: 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“
25.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“
26.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
27.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
28.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
29.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: AZPO Group s.r.o.
IČ: 61326038
sídlo: 407 21 Česká Kamenice, Pražská 612
výše dotace: 209 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 95%
název projektu (akce): Den pro zdravotně postižené a seniory ve Šluknovském
výběžku
30.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
31.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
32.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
33.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
34.o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
IČ: 00266094
sídlo: 434 69 Most, Radniční 1
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Výchovně rekreační tábor pro děti ze soc. znevýhodněného
prostředí
35.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
36.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
37.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
38.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
39.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
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sídlo: 434 01 Most - Velebudice, Velebudice 213
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Dostihový den – Velká letní cena; Endurance day
40.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
41.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
42.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC MOLDAVA
IČ: 00266507
sídlo: 417 81 Moldava 113
výše dotace: 3 780 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky pro zimní údržbu
43. 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: 67 940 Kč
název projektu (akce): Vše pro lepší spánek
44.o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC LOUKA
IČ: 00266043
sídlo: 435 33 Louka u Litvínova
výše dotace: 112 000 Kč
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název projektu (akce): Dokončovací práce na víceúčelovém hřišti
45.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
46.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
47.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
48.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
49.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
50.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:
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žadatel: TJ Sokol Vilémov
IČ: 47792213
sídlo: 431 54 Vilémov
výše dotace: 3 975 684 Kč
název projektu (akce): Revitalizace sportovní zóny ve Vilémově
51.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
52.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
53.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
54.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
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní zahájení 858. Lázeňské sezóny
55.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
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56.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
57.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
58.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
59.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“
60.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
61.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:
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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
62.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
63.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: 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
64.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
65.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
66.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
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název projektu (akce): Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace v ZŠ
67.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
68.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.
69.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
70.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
71.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
72.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:
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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
73.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
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
74.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

75.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

(Hlasování: 42 – 1 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/29Z/2012
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
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) ukládá
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Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové k podpisu dodatek dle bodu A) tohoto
usnesení
Termín: 30. 4. 2012
(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/29Z/2012
Uzavření partnerské smlouvy k projektu e-CReATE – Program INTERREG IVC
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
uzavření partnerské smlouvy k projektu e-CREATE s vedoucím partnerem projektu
Ministerstvo pro regionální rozvoj a dopravu Saska – Anhaltska, Německo dle přílohy
předloženého materiálu.

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/29Z/2012
Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
částečně promíjí
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. subjektu Pedagogickopsychologická poradna ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková
organizace, IČ: 70926328 odvod za porušení rozpočtové kázně, vyměřený Rozhodnutím
ekonomického odboru JID 8488/EK/2012-3 ve výši 526.555,- Kč, povinnost odvodu ve
výši 473 899,50 Kč; subjekt uhradí odvod ve výši 52.655,50 Kč

(Hlasování: 40 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/29Z/2012
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 3. Výzva oblast podpory 3.2 – návrh
poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
o poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 3.výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení.
Termín. 31.8.2012
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(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/29Z/2012
Spolufinancování projektů schválených Výborem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - žádosti o dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle žádosti o dotaci, která je přílohou předloženého materiálu:
A)

o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Kadaň
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 3 599 672 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5 %
název projektu (akce): Nábřeží Maxipsa Fíka – Celek II. Vodní sporty, 1.etapa

B)

o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Kadaň
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 1 133 545 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5 %
název projektu (akce): Revitalizace kulturní památky č.p. 7 v Kadani na informační
centrum

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/29Z/2012
Předložení rozpočtů upravených na základě usnesení č. 23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 ke
schválení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
předložené nákladové rozpočty upravené žadateli na základě usnesení č. 23/28Z/2012 ze dne
22. 2. 2012 dle přílohy předloženého materiálu, a to v rozsahu uvedeného procentuálního
podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění.

B)

ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, v návaznosti na
usnesení č.23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 a na souhlas dle bodu A) tohoto usnesení,
zajistit administraci smluv o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy předloženého materiálu
Termín: 30. 4. 2012

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 20/29Z/2012
Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity
na území Ústeckého kraje v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům, u kterých výše poskytnuté dotace
převyšuje 200 000 Kč, včetně žadatele Ranč 3V, a.s. nebo jsou obcemi, dle přílohy
předloženého materiálu. Minimální spoluúčast žadatelů je 30 % z celkových nákladů
projektů.
2. O neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům, u kterých výše požadované
dotace převyšuje 200 000 Kč (Martin Minarčík, Mnetěš 22, 413 01 Roudnice nad
Labem, IČ 47775904 a SAIWALA s.r.o., Nové Sedlo, Sedčice 22, 438 01 Žatec, IČ
28716621) a Obci Hrobce, Ke hřišti 14, 411 83 Hrobce, IČ 00263664
3. V souladu s čl. XVI. Odst. 2 „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“, schválenými Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 o udělení výjimky z čl.
IV. Programu spočívající v poskytnutí dotace na projekt žadatele Obec Markvartice
uvedeného v příloze předloženého materiálu v celkovém objemu finančních prostředků
nepřesahující částku 50 000 Kč, která je stanovena Programem jako minimální výše
poskytované dotace.

B)

ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
a) v návaznosti na rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení zajistit úpravu rozpočtů
projektů jednotlivých žadatelů,
b) předložit upravené rozpočty ke schválení.
Termín: 9. 5. 2012

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/29Z/2012
Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a
osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období let 2009 – 2012 v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. O poskytnutí účelové neinvestiční dotaci obci a žadatelům, jejichž zřizovatelem jsou obce,
dle přílohy předloženého materiálu. Minimální spoluúčast žadatelů je 20% z celkových
nákladů projektů.
2. O neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadateli Zdravý sever, o.s., Děčínská 13, 400 03
Ústí nad Labem, IČ 22893237, u kterého výše požadované dotace přesáhla 200 000 Kč a
dále žadatelům Mateřská škola, příspěvková organizace, ČSA 2371, 440 01 Louny, IČ
491123785 a SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas Litvínov,
Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, IČ 00832375, jejichž zřizovatelem jsou obce.
3. V souladu s čl. XVI. odst. 2 „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z
rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“, schválenými Zastupitelstvem
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Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 rozhodnout o udělení
výjimky z čl. IV. Programu, spočívající v poskytnutí dotace na projekt žadatele, jehož
zřizovatelem je obec, a to ZŠ Dubí 2, Tovární 110, okr. Teplice, příspěvková organizace,
v celkovém objemu finančních prostředků nepřesahující částku 10 000 Kč, která je
stanovena Programem jako minimální výše poskytované dotace.
B)

ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
a) v návaznosti na rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení zajistit úpravu rozpočtů
projektů jednotlivých žadatelů
b) předložit upravené rozpočty ke schválení.
Termín: 9. 5. 2012

(Hlasování: 47 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/29Z/2012
Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na období let 2010 – 2013 v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
1. O poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy předloženého
materiálu ve výši navržených dotací uvedených v příloze předloženého materiálu.
2. V souladu s čl. XVI odst. 2 „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje“, schválenými Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 o udělení výjimky z čl. IV.
Programu spočívající v poskytnutí dotace na projekty žadatele Obec Horní Habartice,
uvedené v příloze předloženého materiálu v celkovém objemu finančních prostředků
nepřesahujícím částku 10 000 Kč, která je stanovena Programem jako minimální výše
poskytované dotace.
3. O odložení projednání žádostí žadatelů: Košťany Holdings spol. s r.o., Lidická 60,
417 23 Košťany u Teplic, IČ 25006371 ze dne 9. 2. 2012 pod JID 22014/2012/KUUK
včetně dodatku ze dne 16. 2. 2012 pod JID 26091/2012/KUUK, Bošinová Jana, Nebovazy
21, 430 01 Křimov ze dne 6. 3. 2012 pod JID 34753/2012/KUUK a FINE DREAM s.r.o., U
Papírny 9/614, 170 00 Praha Holešovice, IČ 27245039 ze dne 9. 3. 2012 pod JID
36590/2012/KUUK, s tím, že požadovaná výše dotace žadatelů odpovídá objemu prostředků
v rozpočtu Programu, o jejíž rozdělení bude rozhodnuto v průběhu roku 2012.

B)

ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
a) v návaznosti na rozhodnutí dle bodu A) tohoto usnesení zajistit úpravu rozpočtů
projektů jednotlivých žadatelů,
b) předložit upravené rozpočty ke schválení.
Termín: 9. 5. 2012

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat
24

Usnesení č. 23/29Z/2012
Fond vodního hospodářství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o žádosti města Úštěk uvedené v příloze předloženého materiálu tak, že uděluje výjimku z čl.
VII. odst. 6 na základě článku č. X. odst. 3 Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje spočívající v akceptaci žádosti o prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Dubičná – vodovod“ po lhůtě k jejímu podání, která je vymezena
dodatkem č. 2 smlouvy č. 829/2010 do 31. 12. 2011 tak, že tuto opožděnou žádost akceptuje
k projednání.
B) s o u h l a s í
s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Dubičná – vodovod“ oproti původnímu
termínu 31. 12. 2011 do 23. 2. 2012.
C) s c h v a l u j e
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje uzavření dodatku
č. 3 dle přílohy předloženého materiálu ke smlouvě č. 821/2010 o poskytnutí dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje Obci Želenice, IČ: 00266205.
D) u k l á d á
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložit dodatek
č. 3 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 15. 5. 2012
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/29Z/2012
Informace o schválení stavu majetku příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum
v Lounech, příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2011, v návaznosti na její rozdělení odštěpením
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. Protokol o předání a svěření nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje
k hospodaření ze dne 5. 12. 2011 mezi předávajícím příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace a přejímající
příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace,
s účinností ode dne 1. 1. 2012, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
2. Stav na účtech příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2011, v návaznosti na její rozdělení odštěpením,
které nemohlo být provedeno ke dni 21. 11. 2011, k datu sestavení mezitímní účetní
závěrky a provedení mimořádné inventarizace majetku a závazků příspěvkové
organizace při rozdělení odštěpením, z důvodu pokračování činnosti příspěvkové
organizace, dle přílohy č.5 tohoto usnesení
3. Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní muzeum
v Lounech, příspěvková organizace, dodatkem č. 10, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
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4. Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad,
příspěvková organizace, dodatkem č. 1, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/29Z/2012
Smlouva o spolupráci k projektu „Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci programu Cíl 3 /
Ziel 3
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery Ústeckým krajem,
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a Tourismusverband Erzgebirge e. V., k projektu
„Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013, dle přílohy č. 8 tohoto
usnesení.
B)

ukládá

Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojené s bodem A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/29Z/2012
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2012 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, následujícím žadatelům:
Projekt č. 1
Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2012 v rámci
kraje
Žadatel: SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
Ve výši: 1 600 000 Kč
Projekt č. 4
Název projektu: Nadregionální činnost Činoherního divadla města Ústí nad Labem
v roce 2012
Žadatel: Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s.
Sídlo: Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 28677129
Ve výši: 670 000 Kč
Projekt č. 5
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Název projektu: Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti
Městského divadla v Mostě
Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
IČ: 27275701
Ve výši: 2 400 000 Kč
B)

souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.

C)

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

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/29Z/2012
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 4
Název projektu: Dubský dostavník
Žadatel: Město Dubí
IČ: 00266281
Sídlo: Ruská 264/128, 417 01 Dubí
Ve výši: 60.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 29. 6. 2012.
Projekt č. 6
Název projektu: 48. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena 2012
Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice
IČ: 00083283
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Ve výši: 340.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 7. 2012.
Projekt č. 10
Název projektu: Kulturní léto a vinobraní Třebívlice 2012
Žadatel: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
Sídlo: Komenského 17/1, 411 15 Třebívlice
Ve výši: 40.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2012.
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Projekt č. 17
Název projektu: Svátek dobré nálady
Žadatel: Město Kryry
IČ: 00265080
Sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
Ve výši: 60.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15. 7. 2012.
Projekt č. 43
Název projektu: Sochařské sympozium Most 2012
Žadatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
Sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
Ve výši: 40.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2012.
Projekt č. 44
Název projektu: Folkový Most 2012
Žadatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
Sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2012.
Projekt č. 46
Název projektu: Vejprtský drozd a Vejprty Tour 2012
Žadatel: Město Vejprty
IČ: 00262170
Sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 24. 9. 2012.
Projekt č. 68
Název projektu: Osecké slavnosti 2012
Žadatel: Město Osek
IČ: 00266558
Sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek
Ve výši: 85.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2012.
Projekt č. 69
Název projektu: Chomutovské krušení 2012 - 16. ročník Setkání hornických a hutnických
měst a obcí ČR
Žadatel: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Ve výši: 210.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 5. 2012.
Projekt č. 72
Název projektu: Svatováclavské oslavy - den české státnosti
Žadatel: Obec Radonice
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IČ: 00262111
Sídlo: Náměstí 1, 431 55 Radonice
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 26. 10. 2012.
Projekt č. 74
Název projektu: Klášterecké hudební prameny 2012
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
Sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 14. 8. 2012.
Projekt č. 85
Název projektu: Městské slavnosti Děčín 2012 – soubor kulturních a sportovních akcí pro
širokou veřejnost
Žadatel: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín
Ve výši: 100.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2012.
Projekt č. 87
Název projektu: Kultura 2012 v divadelních představeních
Žadatel: Město Meziboří
IČ: 00266086
Sídlo: náměstí 8. května 341/206, 435 13 Meziboří
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 14. 12. 2012.
Projekt č. 91
Název projektu: Benešovský slunovrat po 20 letech
Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí
IČ: 00261181
Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Ve výši: 80.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2012.
Projekt č. 105
Název projektu: 21. ročník Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa
Žadatel: Misslareuth 1990. Mitte Europa
IČ: 68780451, registrační číslo pro faktury ze SRN: VR 60301
Sídlo SRN: Misslareuth 15, D- 08538 Reuth
Kanceláře pro činnost v ČR: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 494/43, 350 02 Cheb,
Březno 44, 410 02 Lovosice
Ve výši: 240.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2012.
Projekt č. 110
Název projektu: Umíme se bavit – 2. ročník
Žadatel: Město Libochovice
IČ: 00263931
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Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2012.
Projekt č. 131
Název projektu: 26. NÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FEDO 2012
Žadatel: Město Štětí
IČ: 00264466
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Ve výši: 110.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2012.
Projekt č. 140
Název projektu: Husitské slavnosti 2012
Žadatel: Obec Třebušín
IČ: 00264555
Sídlo: Třebušín 33, 412 01 Třebušín
Ve výši: 30.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2012.
Projekt č. 168
Název projektu: Letní tóny Duchcova 2012
Žadatel: Město Duchcov
IČ: 00266299
Sídlo: náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Ve výši: 45.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2012.
Projekt č. 183
Název projektu: Oslavy 750 let obce Račiněves
Žadatel: Obec Račiněves
IČ: 00264261
Sídlo: Račiněves 1, 413 01 Račiněves
Ve výši: 40.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2012.
B)

souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.

C)

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

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/29Z/2012
30

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012 – rozdělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

vyhrazuje
si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o poskytnutí dotace podle Programu vyšším než
200 000,-Kč a o poskytnutí dotace obcím bez ohledu na výši příspěvku;

B)

schvaluje
poskytnutí dotace na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu těmto žadatelům:
projekt č. 10
Židovská obec Děčín, IČ: 49888421, dotace ve výši 262 500,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Odvlhčení jednacího sálu Synagogy č.p.
663 v Děčíně Podmoklech.
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2012
projekt č. 11
Obec Měcholupy, IČ: 00265233, dotace ve výši 74 800,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Záchrana hrázděnky a přilehlých objektů
č.p.7 na parcele č. p. 43 v k.ú. Velká Černoc
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 41,56 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2012
projekt č. 12
Obec Měcholupy, IČ: 00265233, dotace ve výši 199 150,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého,
k.ú. Milošice, p.p.č. 181/3
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 10. 2012
projekt č. 20
Město Osek, IČ: 00266558, dotace ve výši 100 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Památník katastrofy na dole Pokrok 1893restaurátorské práce
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 21
Město Osek, IČ: 00266558, dotace ve výši 100 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Socha sv. J. Nepomuckého – restaurátorské
práce
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2012
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projekt č. 30
Obec Blatno, IČ: 00264768, dotace ve výši 115 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurace sochy sv. Panny Marie
Immaculaty
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 7. 2013
projekt č. 31
Městys Slavětín, IČ: 00265497, dotace ve výši 190 380,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Výměna oken domu č.p.60 ve Slavětíně –
rodný dům a muzeum básníka Konstantina Biebla
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 29. 6. 2012
projekt č. 34
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 00261416, dotace ve výši 80 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn díl
„D“ a díl „J“
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 31,82 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 10. 2012
projekt č. 41
Město Klášterec nad Ohří, IČ: 00261939, dotace ve výši 500 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice na
náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří – III. etapa
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 0% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2012
projekt č. 46
Město Štětí, IČ 00264466, dotace ve výši 90 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava sochy sv. Václava na kapli sv.
Floriana v Radouni
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 36,08 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 47
Město Štětí, IČ: 00264466, dotace ve výši 100 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava sochy sv. Barbory na kapli sv.
Floriana v Radouni
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 36,66 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 50
Římskokatolická farnost Hošťka,
podmínky:

IČ: 62769332, dotace ve výši 300 000,- Kč za
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užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava krovu a podhledu kostela sv.
Otmara, etapa 2012
spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,19 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2012

projekt č. 56
Ing. Petrásová Lucie, nar.:19.8.1984, dotace ve výši 700 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava fasády měšťanského domu
Libochovice, Kerkovo nábřeží 310
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,03 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 25. 11. 2012
projekt č. 61
Obec Perštejn, IČ:00262072, dotace ve výši 200 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Kostel sv. Vendelína Perštejn –
rekonstrukce bleskosvodu, montáž sněhových zábran na střechu, klempířské práce,
odvodnění objektu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2012
projekt č. 63
OU Ryjice, IČ: 556882, dotace ve výši 125 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Rekonstrukce koruny a vnitřní části
východní hradby hradu Blansko
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 8. 2012
projekt č. 66
Město Výsluní, IČ: 00262251, dotace ve výši 755 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Kostel sv. Václava ve Výsluní – přeložení a
doplnění kamenné dlažby
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,01 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 15. 11. 2012
projekt č. 68
Buriánek Aleš, datum narození: 24.12.1949
Buriánková Jitka, datum narození: 9.6.1951, dotace ve výši 300 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Sanace a zateplení domu včetně repase
stávajících oken domu č.p. 27 ve Vysoké Lípě
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 28. 2. 2013
projekt č. 75
SEMPRA Vrbičany s.r.o., IČ: 25012827, dotace ve výši 900 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Kompletní renovace historického krovu
zámku ve Vrbičanech
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- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,06 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2012
projekt č. 83
Přibyl Vladimír, IČ: 10173889, dotace ve výši 350 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Statické zabezpečení kostela Nanebevzetí
P. Marie v Konojedech u Úštěku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 50,45 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2012

projekt č. 89
Obec Siřejovice, IČ: 00264369, dotace ve výši 221 604,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurátorský zákrok – socha sv. Anny
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 104
Město Jílové, IČ: 00261408, dotace ve výši 200 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova rozhledny Sněžník – oprava
ochozu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2012
projekt č. 105
Obec Světec, IČ: 00266612, dotace ve výši 120 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování sochy svatého Jana
Nepomuckého v obci Světec
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 0 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2012
projekt č. 112
Město Mikulášovice, IČ: 00261581, dotace ve výši 100 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova památkově chráněného objektu
Kaple Tří otců v Mikulášovicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30% skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2013
projekt č. 114
Polesí Střekov, a.s. IČ: 25025236, dotace ve výši 500 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Zámek Libouchec – obnova podlah,
vertikálních komunikací a dřevěných stropů ve Velkém sále a Starém paláci
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 31,15% skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12. 2012
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projekt č. 116
Římskokatolická farnost Koštice, IČ: 62769375, dotace ve výši 300 000,- Kč za
podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Kostel sv. Antonína Paduánského
v Košticích – 2. etapa záchranných prací
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 10. 2012
projekt č. 120
Obec Hrobčice, IČ: 00266345, dotace ve výši 180 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava havarijního stavu barokního
obvodového zdiva kostela sv. Vavřince v Mirošovicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 65,41 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 12 .2012
projekt č. 121
Město Varnsdorf, IČ: 00261718, dotace ve výši 150 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova kamenných prvků na objektu č.p.
512 ve Varnsdorfu
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30,19 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12 .2012
projekt č. 124
Statutární město Děčín, IČ: 00261238, dotace ve výši 197 283,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Dokončení opravy vnějšího pláště
Čajového pavilonu v jižních zahradách děčínského zámku
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12 .2012
projekt č. 133
Perout Miroslav, IČ: 49093908, dotace ve výši 479 430,- Kč za podmínky:
a obnova
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Zámek Korozluky,záchrana
Korozluky, záchrana
a obnova
zámku
zámku
č.p.č.p.
54 54
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů bez DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11 .2013
projekt č. 136
Obec Zubrnice, IČ: 00556874, dotace ve výši 250 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava a rekonstrukce střechy barokní
studny v Zubrnicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 30 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 31. 12 .2012
1) dotace poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu;
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C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu se žadateli uvedenými v části B) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 B)
usnesení Zastupitelstva č.35/27Z/2011 – schváleného vzoru smlouvy
Termín: 31. 8. 2012

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/29Z/2012
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2012 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
1) dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům:
projekt č. 1
Obec Býčkovice, IČ: 00832316, dotace ve výši 53 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova drobné sakrální památky ve Velkém Újezdě
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 9. 2012
projekt č. 3
Městys Peruc, IČ: 00265331, dotace ve výši 68 600,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova kamenného křížku v obci Pátek
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 11. 2012
projekt č. 6
Obec Žalany, IČ: 00266655, dotace ve výši 40 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova barokního rámu obrazu sv. Vojtěcha umístěného v kapli sv.
Vojtěcha v obci Lelov
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu min. 35,71 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 9. 2012
projekt č. 17
Město Štětí, IČ: 00264466, dotace ve výši 100 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Oprava střechy kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 50 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 20
Město Úštěk, IČ: 00264571, dotace ve výši 42 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova Božích muk stojících v centru obce u kaple v Rašovicích
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spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 35,79 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací v termínu do 30. 11. 2012

projekt č. 24
Obec Patokryje, IČ: 00266124, dotace ve výši 38 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova pomníku padlým v Patokryjích
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30,66 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 35
Město Benešov nad Ploučnicí, IČ: 00261181, dotace ve výši 132 630,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Revitalizace Ploučnické vyhlídky v Benešově nad Ploučnicí, vč.
přístupové komunikace a lesní stezky, st. p. č. 1327, k. ú. Benešov nad Ploučnicí
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 31,34 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 10. 2012
projekt č. 37
Město Postoloprty, IČ: 00265403, dotace ve výši 72 800,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova kapličky Panny Marie v chatové osadě Seník
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 10. 2012
projekt č. 39
Město Hrob, IČ: 00266337, dotace ve výši 40 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Oprava kapličky na Královské výšině
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 50 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 11. 2012
projekt č. 43
Obec Březno, IČ: 00261823, dotace ve výši 80 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Restaurování sloupu sv. Josefa
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 31,03 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 9. 2012
projekt č. 44
Obec Hrobčice, IČ: 00266345, dotace ve výši 62 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Oprava drobných sakrálních staveb v místních částech obce
Hrobčice
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 10. 2012
projekt č. 45
Město Varnsdorf, IČ: 00261718, dotace ve výši 40 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Obnova poškozené sochy Dívka se závojem
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 73,33 % skutečných celkových
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předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací v termínu do 30. 9. 2012

projekt č. 50
Město Klášterec nad Ohří, IČ: 00261939, dotace ve výši 41 370,- Kč za podmínky:
- užití dotace k účelu: Záchrana a obnova kašny v obci Ciboušov, vč. výstavby chodníčku
spojujícího tuto kašnu s kapličkou
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 30. 11. 2012
2) poskytnout neinvestiční dotaci výše uvedeným žadatelům za podmínky
předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku XIII. Programu se žadateli uvedenými v části A) tohoto usnesení, dle přílohy 1 B)
usnesení Zastupitelstva č.36/27Z/2011 – schváleného vzoru smlouvy
Termín: 31. 8. 2012

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/29Z/2012
Projednání Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním
roce
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje za školní rok 2010/2011
dle přílohy předloženého materiálu.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/29Z/2012
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
rozdělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení soutěží na rok 2012, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:
1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 115 000,- Kč, ostatní osobní náklady
(dále jen OON) 45 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení okresních kol
soutěží MŠMT typu A,B pro: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140,
příspěvkovou organizaci, IČ: 61345784,
2. ve výši ONIV 110 000,- Kč, OON 50 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT typu A,B a ve výši ONIV 20 000,- Kč, OON
14 000,- Kč, účelově určené na zabezpečení krajských kol soutěží MŠMT – Biologická
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olympiáda, pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou
organizaci, IČ: 46071253,
3. ve výši ONIV 130 000,- Kč, OON 50 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT typu A,B a ve výši ONIV 14 000,- Kč účelově
určené pro zabezpečení krajského kola recitace – soutěž MŠMT typ A, pro: Dům dětí a
mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkovou organizaci, IČ:70226601,
4. ve výši ONIV 32 000,- Kč, OON 30 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
krajských kol Soutěží v cizích jazycích – MŠMT, pro: Obchodní akademii a jazykovou
školu s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci,
IČ: 44556969,
5. ve výši ONIV 10 000,- Kč, OON 3 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěží MŠMT – Evropa ve škole, pro: Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkovou organizaci, IČ: 46773673,
6. ve výši ONIV 14 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení krajského kola
soutěže MŠMT Mistrovství ČR v grafických předmětech, pro: Obchodní akademii
generála Františka Fajtla Louny, příspěvkovou organizaci, IČ: 61357553,
7. ve výši ONIV 29 000,- Kč, OON 20 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěží MŠMT Chemické olympiády a Programování, pro: Střední
průmyslovou školu, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvkovou organizaci, IČ:
44555300,
8. ve výši ONIV 8 000,- Kč, OON 4 500,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěže a přehlídek MŠMT – ZUŠ sólový a komorní zpěv, pro: Základní
uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvkovou
organizaci, IČ: 00831085,
9. ve výši ONIV 7 000,- Kč, OON 4 000,-Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT - Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a
speciálních, pro: Speciální základní školu, Mateřskou školu a Praktickou školu, Ústí
nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkovou organizaci, IČ: 44555091.
B)

bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012 na základě uzavřené
smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze předloženého materiálu, účelově určené na
zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek, vyhlášených MŠMT pro rok 2012,
pro organizace zřizované obcí:
1. Základní umělecké škole F.L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvková
organizace, IČ: 47324261, ve výši ONIV 7 000,- Kč, OON 1 500,- Kč na rok 2012,
účelově určené na zabezpečení krajského kola soutěže a přehlídek MŠMT - ZUŠ –
smyčcové orchestry,
2. Středisku volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace, IČ:
72059419, ve výši ONIV 110 000,- Kč, OON 50 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A,B,
3. Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, IČ:
44553145, ve výši ONIV 100 000,- Kč, OON 30 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení krajských kol sportovních soutěží MŠMT – typ B,
4. Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75150131, ve výši
ONIV 110 000,- Kč, OON 50 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží MŠMT – typ A,B a ve výši ONIV 108 000,- Kč, OON 65 000,- Kč
na rok 2012 na zabezpečení krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT (matematická,
fyzikální, zeměpisná a dějepisná olympiáda, SOČ a olympiáda v českém jazyce),
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5. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace, IČ:
70949565, ve výši ONIV 130 000,- Kč OON 50 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na
zabezpečení okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT- typ A,B,
6. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ: 62769693, ve výši
ONIV 110 000,- Kč OON 50 000,- Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT – typ A,B,
7. Základní umělecké škole Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, IČ: 00832430,
ve výši ONIV 65 000,- Kč, OON 15 000,-Kč na rok 2012, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže a přehlídek MŠMT - ZUŠ –hra na dechové a bicí nástroje, taneční
obor.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/29Z/2012
Dotační program: „Sport 2012“ – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném
znění, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcí dle přílohy 9 tohoto usnesení a dále
poskytnutí neinvestiční dotace na projekty právnické osobě dle přílohy 10 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2012
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/29Z/2012
Dotační program: „Volný čas 2012“ – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
dle ust. § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcí dle upravené přílohy 11
tohoto usnesení a dále poskytnutí neinvestiční dotace na projekty právnickým osobám dle
přílohy 12 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 34/29Z/2012
Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem
2012-2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
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.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zahájit realizaci
celokrajské motivační soutěže dle návrhu uvedeným v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 34 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/29Z/2012
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2008 a 2009 tj. s prodloužením
termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Územní plán obce 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
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/29Z/2012
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 - návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhodlo
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektů Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2012 obcím ve výši dle přílohy č. 13 a 14 tohoto usnesení

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 37/29Z/2012
Soutěž Vesnice roku 2011 - ocenění obce Vědomice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí finanční podpory ve formě dotace na realizaci projektu Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2011:
Obci Vědomice (okr. Litoměřice)
Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ 00264598
ve výši: 25 tis. Kč
za: Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/29Z/2012
Krušnohorská magistrála, uzavření partnerských smluv
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje
o uzavření smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Tourismusverband Erzgebirge e. V., KEG
Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH na projekt „Cykloregion Krušné
hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ / „Radregion
Erzgebirge - Vernetzung der überregionalen Radrouten im böhmisch-sächsischen Erzgebirge“
dle přílohy předloženého materiálu.
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/29Z/2012
Projekt „TAB – Take a Breath! – Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air
pollution“, smlouva o partnerství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření partnerské smlouvy na projekt „TAB – Take a Breath Adaptation Actions to
reduce adverse health impacts of air pollution“ dle přílohy předloženého materiálu.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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1.
Usnesení č. 40/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje 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.

B)

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

2.
Usnesení č. 41/29Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011 ze dne
5.5.2010.
2. 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. 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.

B)

ukládá
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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
3.
Usnesení č. 42/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011 ze dne
5.5.2010.
2. 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

4.
Usnesení č. 43/29Z/2011
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2011 ze dne
5.5.2010.
2. 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:
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
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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.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

5.
Usnesení č. 44/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

6.
Usnesení č. 45/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu 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.
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B)

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

7.
Usnesení č. 46/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městysem
Brozany nad Ohří, se sídlem Palackého nám. 75, PSČ 411 81, Brozany nad Ohří, IČ:
00263397, na budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 1544/1 o výměře max. 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

9.
Usnesení č. 47/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Doksany,
se sídlem Doksany 108, PSČ 411 82 Doksany, IČ: 00263524, na budoucí darování (převod)
nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 965 o výměře max. 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 966 o výměře max. 730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Doksany, k.ú. Doksany zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

B) u k l á d á
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
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10.
Usnesení č. 48/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

-

B)

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

11.
Usnesení č. 49/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

12.
Usnesení č. 50/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

13.
Usnesení č. 51/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

14.
Usnesení č. 52/29Z/2012
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

15.
Usnesení č. 53/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
- o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, Chomutov, PSČ: 430 28, IČ: 00261891, a
to:
- pozemek: p. č. 4782/40 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 4782/41 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 4782/42 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 4782/43 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 12916 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.

B)

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

16.
Usnesení č. 54/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
49

A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek: p.p.č. 665/1 o výměře 9111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 5/12/4120 a doložky dle
přílohy č. 15 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 665/1 o výměře 9111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

17.
Usnesení č. 55/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p. č. 350/89 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012
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18.
Usnesení č. 56/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128
00, a to:
- pozemek: p.p.č. 408/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 408/2 o výměře 143 m2 geometrickým plánem č. 200-323/2006 ze
dne 25. 1. 2007)
- pozemek: p.p.č. 408/3 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 409/1 o výměře 2390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 409/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 150/11/4120 a doložky dle
přílohy č. 16 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 408/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 408/2 o výměře 143 m2 geometrickým plánem č. 200-323/2006 ze
dne 25. 1. 2007)
- pozemek: p.p.č. 408/3 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 409/1 o výměře 2390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 409/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Střelná, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012
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19.
Usnesení č. 57/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od státní příspěvkové
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00,
IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p. p. č. 1421/1 o výměře 6857 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 1421/2 o výměře 1296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 1421/4 o výměře 3413 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 1421/5 o výměře 3309 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 1421/6 o výměře 2726 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsaných na LV č. 513 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro státní příspěvkovou organizaci Ředitelství
silnic a dálnic ČR
- pozemek: p. p. č. 3686/10 o výměře 9693 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaný na LV č. 2711 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic
a dálnic ČR
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

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

20.
Usnesení č. 58/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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
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státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4338/2011 a doložky dle
přílohy č. 17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

21.
Usnesení č. 59/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 797/2012 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. 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.

C)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

22.
Usnesení č. 60/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 859/19 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Krupka, k.ú. Nové Modlany, zapsaný na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837
za
nemovitosti z vlastnictví Města Krupka, se sídlem Mariánské náměstí č.p. 22, 417 42
Krupka, IČ: 00266418, a to:
- pozemek: p.p.č. 3605/8 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3605/9 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3605/11 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 3605/13 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Město Krupka 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, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

23.
Usnesení č. 61/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od MUDr. Michaely
Bartošové, bytem: Římanova 1, 160 00 Praha 6, a to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 1/12) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu vlastnictví č.
2418,
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 1/24) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda,
způsob ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu
vlastnictví č. 5223,
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 1/24) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví č. 801,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 61.698,- Kč.

B)

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

24.
Usnesení č. 62/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího
Hiekeho, bytem Podluská 1028, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území, na LV č.
8111,
- spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku: p.p.č. 4309/15 o výměře 41 m2, druh pozemku:
vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob
ochrany: menší chráněné území, na LV č. 801,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 68.594,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) podílů nemovitostí do spoluvlastnictví Ústeckého kraje od Marie
Kaclové, bytem Na Urbance 1666, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku: p.p.č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku:
orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, menší chráněné území, na LV č.
8111,
- spoluvlastnický podíl 1/8 pozemku: p.p.č. 4309/15 o výměře 41 m2, druh pozemku:
vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob
ochrany: menší chráněné území, na LV č. 801,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 68.594,- Kč.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. - 2. tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 1. 10. 2012
25.
Usnesení č. 63/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 3532/3 (podíl ¼) o výměře 3631 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3532/2 o výměře 71781 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3532/4 (podíl ¼) o výměře 794 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3532/2 o výměře 71781 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3572/2 (podíl ¼) o výměře 2372 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3572 o výměře 13025 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
- pozemek: p.p.č. 3572/3 (podíl ¼) o výměře 643 m2, druh pozemku: orná půda, (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3572 o výměře 13025 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1794 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ladislava
Seligera (1/4), Petra Seligera (1/4) a Jarmilu Štěpánkovou (1/2), za kupní cenu 486.150,- Kč.

B)

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

26.
Usnesení č. 64/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Deštnice, se sídlem
Deštnice 112, Deštnice, 438 01, IČ: 00556289, a to:
- pozemek: p.p.č. 983 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Deštnice, k.ú. Sádek u Deštnice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, pro obec Deštnice, za kupní cenu 1.880,--Kč (47
m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

27.
Usnesení č. 65/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Masopusta, bytem
Nové Kopisty 45, Terezín, PSČ 412 01, a to:
- pozemek: p. p. č. 803/12 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, zapsané na LV č. 183 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Teplice za kupní cenu 2.280,-- 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.

B)

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

28.
Usnesení č. 66/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Holuba, bytem
Prokopova 470, Louny, PSČ 440 01, a to:
- pozemek: p. p. č. 628/52 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Slavětín, k.ú. Slavětín nad Ohří, zapsané na LV č. 98 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny za kupní cenu 8.100,-- 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.

B)

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

29.
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Usnesení č. 67/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Chbany, se sídlem
Chbany 19, 431 57, IČ: 00261882, a to:
- pozemek: p.p.č. 340/6 o výměře 399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 340/1 o výměře 14407 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 86-3/2012 ze dne 17. 1. 2012)
obec Chbany, k.ú. Soběsuky nad Ohří, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro obec Chbany, za kupní cenu 15.960,--Kč (399
m2 – 40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

30.
Usnesení č. 68/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lovosice, se sídlem
Školní 407/2, Lovosice, 410 30, IČ: 00263991, a to:
- pozemek: p.p.č. 1698/1 o výměře 906 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (oddělen z p.p.č. 1698 o výměře 1893 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2047-65/2011 ze dne 26. 5. 2011)
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro město Lovosice, za kupní cenu 36.240,--Kč (906 m2
– 40,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

31.
Usnesení č. 69/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Janská, se sídlem:
Janská 83, 405 02, Janská, IČ: 47274221, a to:
- pozemek: p. p. č. 162/2 o výměře 100 m2, druh pozemku: travní porost (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 162 o výměře 403 m2, geometrickým plánem č. 197-405/2010 ze dne
30. 4. 2010)
obec Janská, k. ú. Janská, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro obec Janská za kupní cenu 4.000,- Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

32.
Usnesení č. 70/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 378-725/2011 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.

B)

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

33.
Usnesení č. 71/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslavy Lebedové,
bytem Ježkova 3229/20, Ústí nad Labem, PSČ 400 11, a to:
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- 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.
B)

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

34.
Usnesení č. 72/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

35.
Usnesení č. 73/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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
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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.
B)

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

36.
Usnesení č. 74/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

37.
Usnesení č. 75/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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,
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- 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.
B)

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

38.
Usnesení č. 76/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

39.
Usnesení č. 77/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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,
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- 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.
40.
Usnesení č. 78/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Přílohy č. 19 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. 274515/2011 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.
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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“.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2012

41.
Usnesení č. 79/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní/darovací smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

42.
Usnesení č. 80/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miloslava Cíze, bytem
Marie Majerové 1842/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1, a to:
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pozemek: p. p. č. 1420/2 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p. p. č. 1424/2 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dráha
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 241 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Miloslava Cíze za kupní cenu 47.080,- Kč.

-

B)

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

43.
Usnesení č. 81/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Martiny Gorolové, bytem
Krušnohorská 250, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 1078/16 o výměře 102 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1078/10
o výměře 561 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225-205/2010 ze dne
17. 9. 2010)
- pozemek: p. p. č. 1081/7 o výměře 7 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1081/2 o výměře 657 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 225-205/2010
ze dne 17. 9. 2010)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 77 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Martinu Gorolovou (podíl ½) za kupní
cenu 13.625,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 15. 12. 2012

44.
Usnesení č. 82/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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)
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- 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.
B)

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

45.
Usnesení č. 83/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jiřího Heřmánka,
bytem Žalhostice 116, 411 01Žalhostice, a to:
- pozemek: p. p. č. 114/13 o výměře 103 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
obec Píšťany, k. ú. Píšťany, zapsané na LV č. 344 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jiřího Heřmánka (podíl ¼)
za kupní cenu 2.575,- Kč
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Josefa Heřmánka,
bytem Žalhostice 116, 411 01Žalhostice, a to:
- pozemek: p. p. č. 114/13 o výměře 103 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
obec Píšťany, k. ú. Píšťany, zapsané na LV č. 344 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Josefa Heřmánka (podíl ¼)
za kupní cenu 2.575,- Kč
3. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jindřišky Minářové,
bytem Dukelská 1855/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p. p. č. 114/13 o výměře 103 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
obec Píšťany, k. ú. Píšťany, zapsané na LV č. 344 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Jindřišku Minářovou (podíl ¼)
za kupní cenu 2.575,- Kč
4. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jany Petříčkové, bytem
Litoměřická 272, Hoštka, 411 72 Hoštka u Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 114/13 o výměře 103 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
obec Píšťany, k. ú. Píšťany, zapsané na LV č. 344 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Janu Petříčkovou (podíl ¼)
za kupní cenu 2.575,- Kč

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1., 2., 3. a 4. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

46.
Usnesení č. 84/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Procházky a
Miluše Procházkové, oba bytem Za Rozhlednou 1907, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 243/5 o výměře 474 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
obec Račice, k. ú. Račice u Štětí, zapsané na LV č. 603 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Miroslava Procházku a Miluši Procházkovou
(SJM) za kupní cenu 42.660,- Kč

B)

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

47.
Usnesení č. 85/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti RAEDER &
FALCE INVESTMENT s. r. o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 27344126, a
to:
- pozemek: p. p. č. 1107/4 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1107/1 o výměře 22433 m2, geometrickým plánem č. 390-11/2012 ze dne 3. 2. 2012)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 74 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro spol. RAEDER & FALCE INVESTMENTS
s. r. o., za kupní cenu 11. 400,- Kč

B)

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

48.
Usnesení č. 86/29Z/2012
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Martina Samka, bytem
Žalhostice 72, 411 01 Žalhostice, a to:
- pozemek: p. p. č. 1113/5 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1113/3 o
výměře 3778 m2, geometrickým plánem č. 391-11/2012 ze dne 3. 2. 2012)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 578 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Martina Samka za kupní cenu 600,- Kč

B)

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

49.
Usnesení č. 87/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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)
- 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).

B)

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

50.
Usnesení č. 88/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Alexeje Starého, bytem
Krásnostudenecká 1847/37a, 405 023 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 1349/4 o výměře 265 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1349/1 o výměře 1516 m2, geometrickým plánem č. 346-210/2011 ze dne 21. 11. 2011)
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- pozemek: p. p. č. 1349/2 o výměře 768 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 712 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Alexeje Starého za kupní cenu 103.300,Kč.
B)

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

51.
Usnesení č. 89/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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 ze dne 3. 2. 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

B)

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

52.
Usnesení č. 90/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Antonína Vorla a Venuše
Vorlové, oba bytem Náměstí Míru 14, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, a to:
- pozemek: p. p. č. 372/6 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
372/4 o výměře 1400 m2, geometrickým plánem č. 188-246/2011 ze dne 6. 2. 2012)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 217 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Antonína Vorla a
Venuši Vorlovou (SJM) za kupní cenu 17.000,- Kč

B)

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

53.
Usnesení č. 91/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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.

B)

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

54.
Usnesení č. 92/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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. 20 tohoto usnesení do vlastnictví Ústeckého
kraje od Ing. Milana Šlambory“
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55.
Usnesení č. 93/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 111/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

56.
Usnesení č. 94/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 78/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

57.
Usnesení č. 95/29Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

(Hlasování: 35 – 0 – 1) návrh byl přijat

Hlasováno o podbodech 1 – 57 společně, bez
podbodu 8

Usnesení č. 96/29Z/2012
Hodnocení činnosti Výboru sociálního ZÚK za rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Hodnocení činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2011.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/29Z/2012

– Zásady pro udělování cen Ústeckého kraje

Příloha č. 2 k usnesení č. 12/29Z/2012

– Hodnocení žádostí o dotaci v programu Podpora
vybraných služeb. zdr. péče 2012

Příloha č. 3 k usnesení č. 17/29Z/2012

– Globální grant 3.2 Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v ÚK – návrh poskytnutí dotací

Příloha č. 4 k usnesení č. 24/29Z/2012

–

Příloha č. 5 k usnesení č. 24/29Z/2012

– Přehled stavu účtů Rozvahy a Výkazu ztrát

Příloha č. 6 k usnesení č. 24/29Z/2012

– Dodatek k Zřizovací listině č. 10 Obl. muzeum
Louny

Příloha č. 7 k usnesení č. 24/29Z/2012

– Dodatek č. 1 k zřizovací listině Zámek Nový Hrad
Jimlín

Příloha č. 8 k usnesení č. 25/29Z/2012

– Smlouva o
Cíl3/Ziel3

Příloha č. 9 k usnesení č. 32/29Z/2012

–

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/29Z/2012 –

Protokol
o předání a svěření
nemovitého
majetku k hospodaření ( Obl. muzeum Louny –
Zámek Nový Hrad Jimlín)

spolupráci

v rámci

programu

Seznam doporučených projektů - obcí
Seznam doporučených projektů – výše dotace nad
200.tis Kč

Příloha č. 11 k usnesení č. 33/29Z/2012 – Seznam doporučených projektů - obcí
Příloha č. 12 k usnesení č. 33/29Z/2012 –

Seznam doporučených projektů výše dotace nad
200.tis Kč

Příloha č. 13 k usnesení č. 36/29Z/2012 –

Program obnovy venkova ÚK 2012 – návrh
dotací OP1-4

Příloha č. 14 k usnesení č. 36/29Z/2012 –

Program obnovy venkova ÚK 2012 – 2. výzva
návrh dotací

Příloha č. 15 k usnesení č. 54/29Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
5/12/4120 (ÚZSVM)

Příloha č. 16 k usnesení č. 56/29Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
150/11/4120 (ÚZSVM)

Příloha č. 17 k usnesení č. 58/29Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
4338/2011 (ÚZSVM)

Příloha č. 18 k usnesení č. 59/29Z/2012 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
797/2012 (ÚZSVM)
72

Příloha č. 19 k usnesení č. 78/29Z/2012

Příloha č. 20 k usnesení č. 92/29Z/2012 –

- Smlouva o smlouvě budoucí kupní (QINN
INVEST)
Smlouva kupní
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Příloha č. 1 k usnesení 7/29Z/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“

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.

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
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,
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
hejtmanka Ústeckého kraje

Příloha č. 1

Záslužná medaile Ústeckého kraje

Medaile hejtmana Ústeckého kraje

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: ……………….………………….……………….
Podpis: ……………………………….……………….

Příloha č. 2 k usnesení č. 12/29Z/2012

1

2

žadatel
adresa (dle RES)
název (dle RES)

Hospic sv. Štěpána,
občanské sdružení

HOSPIC v MOSTĚ,
o.p.s.

IČ

65081374

ulice, číslo

Rybářské
nám. 662/4

PSČ, obec

412 01
Litoměřice

25419561 Svážná 1528 434 01 Most

číslo
služby/aktivity

číslo žádosti

ŽÁDOSTI O DOTACE V PROGRAMU PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2012

Sociální
25488627 péče
3316/12A

druh služby/aktivity

1

Hospic sv. Štěpána hospicová paliativní péče

1

Hospicová péče nehrazená
ze zdr. pojištění (lůžková
hospicová péče
péče)

1

Krajská zdravotní,
3
a.s.

název služby/aktivity

2
401 13 Ústí
nad Labem

Rehabilitace hrou

Program substituční léčby
závislých na opioidech

hospicová péče

program
zdravotně
sociální
rehabilitace pro
handicapované
děti po poškození
mozku

celkové součty

předpokládaná
kapacita v roce 2012

26 lůžek

15 lůžek

20-50 osob/rok

program léčby
osob závislých na cca 300 osob/rok
drogách

3

Regionální program
program
prevence a léčby HIV/AIDS prevence a léčby
a dalších závažných infekcí HIV/AIDS

4

Program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí
realizované ve
zdravotnickém zařízení

neuvedeno

program
zdravotní
rehabilitace
cca 200 osob/rok
handicapovaných
dětí

3 000 000

dotace ÚK v roce 2011

400 000

300 000

200 000

500 000

-

1 600 000

32 279 544

celkové náklady v roce
2011

12 738 000

13 000 000

224 095

2 467 267

500 000

3 350 182

33 562 069

6 499 400

3 050 000

celkové náklady služby požadavek na dotaci návrh na dotaci ÚK na
v roce 2012
na službu v roce 2012
službu v roce 2012

13 203 000

13 329 000

263 785

2 866 284

500 000

3 400 000

500 000

820 000

210 000

2 017 000

450 000

2 502 400

500 000

740 000

210 000

400 000

-

1 200 000

celkový návrh dotace
ÚK v roce 2012

komentář

Služba je potřebná a dlouhodobě
poskytovaná, odborně velmi dobře
zajištěná. Rozpočet je přiměřený,
bez neuznatelných nákladů. Má
zajištěno odpovídající
spolufinancování z jiných zdrojů.

Služba je potřebná a dlouhodobě
poskytovaná, odborně velmi dobře
zajištěná. Rozpočet je přiměřený.
Předpoklad počtu uživatelů oproti
předchozímu roku je mírně vyšší.

Jedná se o službu poskytovanou
od roku 2011 v rámci programu
zdravotní rehabilitace
handicapovaných dětí po
získaném poškození mozku. Dle
vyjádření organizace byla služba
v prvním roce velmi kladně
hodnocena rodiči dětí. Rozpočet
služby neobsahuje neuznatelné
položky. Služba je doporučena
k podpoře.
Služba je potřebná a dlouhodobě
poskytovaná. Předpoklad počtu
klientů je stejný jako v předchozím
roce. Rozpočet služby je oproti
předchozímu roku značně
navýšen. Je nesoulad ve vyčíslení
nákladů na službu v roce 2011
v jednotlivých tabulkách.

Žádost o dotaci obsahuje stejné
nedostatky jako žádost na rok
2011. V rozpočtu u položek
250 000,- Kč a 70 000,- Kč je
nedostatečný slovní komentář.
Rozpočet služby obsahuje další
neuznatelné položky ve výši
40 000,- Kč. Služba není
doporučena k podpoře.
Služba je potřebná a dlouhodobě
poskytovaná. Náklady na službu
se však jeví jako příliš vysoké.
Služba je doporučena k podpoře.

Příloha č. 3 k usnesení 17/29Z/2012
Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
3. výzva
alokace na výzvu : 55 000 000 Kč

reg. číslo
projektu

Žadatel

Název projektu

Požadovaná výše
finanční podpory

konečn
ý počet
bodů

konečný
počet
bodů s
IPRM

Schválená výše
finanční podpory

Výše krácení

Stav projektu

1

CZ.1.07/3.2.06/03.
0019

OMNI TEMPORE o.p.s.

Network - specializační, odborná síť k
podpoře dalšího vzdělávání a
konkurenceschopnosti Ústeckého
kraje

4 999 750,80

90,50

90,50

3 852 617,40

1 147 133,40

doporučen k
financování

2

CZ.1.07/3.2.06/03.
0036

ELVIJA s.r.o.

Shadowing program pro vzdělávací
instituce v Ústeckém kraji

3 649 386,00

88,00

88,00

3 649 386,00

0,00

doporučen k
financování

3

CZ.1.07/3.2.06/03.
0033

Informační technologie
o.s.

Otevírání nových obchodních trhů

3 560 355,00

80,00

88,00

3 131 425,00

428 930,00

doporučen k
financování

4

CZ.1.07/3.2.06/03.
0028

A-PACK CZ s.r.o.

Vzdělávání lektorů autoškol motocykl

3 128 534,00

85,00

85,00

3 128 534,00

0,00

doporučen k
financování

5

CZ.1.07/3.2.06/03.
0039

KOMORA s.r.o.

Predikce budoucích kvalifikačních
potřeb trhu práce

4 002 437,28

83,50

83,50

3 653 865,28

348 572,00

doporučen k
financování

6

CZ.1.07/3.2.06/03.
0020

Okresní hospodářská
komora v Chomutově

Společenská odpovědnost firem v
Ústeckém kraji

4 907 143,36

82,50

82,50

4 057 278,96

849 864,40

doporučen k
financování

7

CZ.1.07/3.2.06/03.
0044

BrusTech s.r.o.

E-learning jako nástroj pro rychlé
zvýšení odborných znalostí

3 067 674,32

81,50

81,50

2 841 878,96

225 795,36

doporučen k
financování

8

CZ.1.07/3.2.06/03.
0030

TEACH TEAM s.r.o.

Zvyšování odborných kompetencí
zaměstnanců pracujících s dřevinami

1 999 779,04

81,00

81,00

1 692 979,04

306 800,00

doporučen k
financování

9

CZ.1.07/3.2.06/03.
0034

Okresní hospodářská
komora Most

Rozvoj znalostního potenciálu
odborných pracovníků

3 678 060,00

79,50

79,50

2 795 231,20

882 828,80

doporučen k
financování

10

CZ.1.07/3.2.06/03.
0022

ForAgria - vzdělávací
středisko lesnictví a
zemědělství, o.p.s.

Od učitele k lektorovi dalšího
vzdělávání

4 143 487,87

79,00

79,00

2 816 579,76

1 326 908,11

doporučen k
financování

11

CZ.1.07/3.2.06/03.
0038

Okresní hospodářská
komora v Litoměřicích

Fyziologické reakce a
konkurenceschopnost

4 441 238,80

78,50

78,50

3 132 288,40

1 308 950,40

doporučen k
financování

12

CZ.1.07/3.2.06/03.
0023

Okresní hospodářská
komora Louny

Vytváření výukových modulů pro
investory v průmyslových zónách

4 508 744,60

78,00

78,00

3 089 464,20

1 419 280,40

doporučen k
financování

13

CZ.1.07/3.2.06/03.
0045

ASISTA, s.r.o.

Kryštof - moderní IT technologie ve
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

4 991 902,24

77,50

77,50

4 298 942,96

692 959,28

doporučen k
financování

14

CZ.1.07/3.2.06/03. Rozvoj ústeckého regionu Strategie pro řešení recese z pohledu
0027
RUR o.s.
zaměstnanců

1 691 884,00

70,00

77,00

1 546 744,00

145 140,00

doporučen k
financování

15

CZ.1.07/3.2.06/03.
0012

Střední zdravotnická škola
a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvková
organizace

Řízení zdravotnických organizací

4 676 563,20

76,50

76,50

3 783 268,80

893 294,40

doporučen k
financování

16

CZ.1.07/3.2.06/03.
0024

IT4CARE, o.p.s.

Marketingová komunikace jako
nástroj rozvoje kompetencí
zaměstanců podniku

4 087 598,16

75,50

75,50

3 391 870,16

695 728,00

doporučen k
financování

17

CZ.1.07/3.2.06/03.
Building & Law - profesní vzdělávání
Building & Law , spol. s r.o.
0048
moderně a efektivně

4 887 898,96

74,00

74,00

0,00

nedoporučen k
financování

18

CZ.1.07/3.2.06/03.
0015

English Menu, s.r.o.

Tvorba a ověření e-learningového
kurzu anglického jazyka

1 465 358,22

72,00

72,00

0,00

nedoporučen k
financování

19

CZ.1.07/3.2.06/03.
0018

Soukromá podřipská
střední odborná škola a
střední odborné učiliště
o.p.s.

Tvorba vzdělávacího programu
Operátor skladování

4 991 825,22

72,00

72,00

0,00

nedoporučen k
financování

20

CZ.1.07/3.2.06/03.
0043

Vzdělávací a rekreační
centrum Lesná, o.p.s.

E-learningem k rozvoji horských
oblastí

4 246 418,56

72,00

72,00

3 328 495,62

917 922,94

54 190 849,74

11 590 107,49

21

CZ.1.07/3.2.06/03.
0001

Integra-IT a.s.

Nové b-learningové kurzy jako nástroj
prohlubování kvalifikace IT odborníků
Ústeckého kraje

4 836 606,08
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71,50

71,50

doporučen k
financování

nedoporučen k
financování

22

CZ.1.07/3.2.06/03.
0026

EP Consult, s.r.o.

Profesní rozvoj lektorů vzdělávání
dospělých pro výuku odborných
předmětů v anglickém jazyce

4 603 522,20

71,50

71,50

nedoporučen k
financování

23

CZ.1.07/3.2.06/03.
0049

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

Odborným vzděláváním proti krizi

1 715 138,72

71,50

71,50

nedoporučen k
financování

24

CZ.1.07/3.2.06/03.
0021

HIGH VOLTAGE s.r.o.

E-Learning - moderní nástroj
vzdělávání pro perspektivní obory
elektro a IT

4 886 777,24

71,00

71,00

nedoporučen k
financování

25

CZ.1.07/3.2.06/03.
0005

TRESPORT

Revitalizace krajiny Ústeckého kraje
po báňské činnosti

4 190 180,00

70,00

70,00

nedoporučen k
financování

26

CZ.1.07/3.2.06/03.
0013

Vývoj a ověření vzdělávacího
mezioborového programu
Jednoznačná identifikace pacienta

4 673 874,16

70,00

70,00

nedoporučen k
financování

27

CZ.1.07/3.2.06/03.
0029

Efektivní výuka účastníků dalšího
vzdělávání ve věkové kategorii 50+

1 771 664,84

70,00

70,00

nedoporučen k
financování

28

CZ.1.07/3.2.06/03.
0003

Skřivánek s.r.o.

Rozšířením kvalifikace lektorů v
Ústeckém kraji ke zlepšení nabídky
dalšího vzdělávání

2 598 053,20

69,00

69,00

nedoporučen k
financování

29

CZ.1.07/3.2.06/03.
0002

RENTEL a.s.

Další vzdělávání pracovníků
poskytovatelů sociálních služeb a
pracovníků úřadů, kteří působí v oblasti
sociální integrace osob pocházejících z
prostředí sociálního vyloučení

2 673 998,00

68,50

68,50

nedoporučen k
financování

30

Střední zdravotnická škola,
CZ.1.07/3.2.06/03.
Chomutov, Palackého 3,
0042
příspěvková organizace

Vzděláním k lepší kvalitě života

1 797 845,66

67,00

67,00

nedoporučen k
financování

31

CZ.1.07/3.2.06/03.
0006

PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců

Provozování biorestaurací a
ekoagroturistika

2 122 706,72

64,00

vyřazen při věcném
hodnocení

32

CZ.1.07/3.2.06/03.
0031

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola
zdravotnická, Ústí nad
Labem,Palachova 35,
příspěvková organizace

Zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti
ICT se zaměřením na zdravotnické
informační systémy pro účastníky dalšího
vzdělávání

4 082 800,00

53,00

vyřazen při věcném
hodnocení

33

CZ.1.07/3.2.06/03.
M.C.TRITON, spol. s r.o.
0007

Snižováním nákladů pomohu
zaměstnavateli, ale především
sobě!

3 748 451,25

52,50

vyřazen při věcném
hodnocení

34

CZ.1.07/3.2.06/03.
0046

INTELLI s.r.o.

Nové přístupy dalšího vzdělávání
elektrotechniků v praxi

3 611 720,40

46,00

vyřazen při věcném
hodnocení

35

CZ.1.07/3.2.06/03.
0004

ALMA VIS o.s.

36

CZ.1.07/3.2.06/03.
0008

LEGRO PLUS s.r.o.

37

CZ.1.07/3.2.06/03.
0009

CHRÁNÍME s.r.o.

Strážný Ústeckého kraje

3 045 680,77

38

CZ.1.07/3.2.06/03.
0010

Evropská rozvojová
agentura, s.r.o.

Jak na inovace v cestovním ruchu

3 276 358,50

39

CZ.1.07/3.2.06/03.
0011

PETALON GROUP

Další vzdělávání úředníků
samosprávných celků vedoucí ke
zvýšení efektivity úřadu

2 062 521,06

40

CZ.1.07/3.2.06/03.
0014

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ
UNIVERZITA V PRAZE

Inovace celoživotního vzdělávání

3 061 190,93

41

CZ.1.07/3.2.06/03.
0016

Agentura Parole s.r.o.

Handicap může být výhoda

4 999 983,96

42

CZ.1.07/3.2.06/03.
0017

CENTRUM PRO
STUDIUM VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ, v.v.i.

Finanční gramnotnost on-line

3 140 164,08

43

CZ.1.07/3.2.06/03.
0025

G2 studio s.r.o.

Vzdělávací systém napomáhající k
péči o historické památky v Ústeckém
kraji

3 936 029,76

44

CZ.1.07/3.2.06/03.
ACADEMIA IREAS, o.p.s.
0032

Moderní komunikace

2 970 726,70

45

CZ.1.07/3.2.06/03.
0035

46

CZ.1.07/3.2.06/03.
0037

47

Vyšší odborná škola
ekonomická, sociální a
zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední
pedagogická škola a
Občanské sdružení
COGNITIO

Vzdělávání k rozvoji drobného
zemědělství v obcích Ústeckého
kraje
Další profesní vzdělávání strážníků
obecních a městských policií v
Ústeckém kraji

4 718 300,00

2 520 152,43

INSTITU OBCHODU A
CESTOVNÍHO RUCHU
s.r.o.
Gymnázium, Chomutov,
Mostecká 3000,
příspěvková organizace

Prohloubení znalostí pracovníků
hotelů a hotelových wellnes provozů
v Ústeckém kraji
Jazyky ryhcle a efektivně! Nabídka
dalšího jazykového vzdělávání na
Chomutovsku

CZ.1.07/3.2.06/03.
0040

SENTIA spol. s r.o.

Jazykové další vzdělávání pro
zdravotnictví v Ústeckém kraji

4 754 118,48

48

CZ.1.07/3.2.06/03.
0041

Kanu system s.r.o.

Manažerské a koučinkové dovednosti
důležité pro všechny? Ano!

3 259 284,61

49

CZ.1.07/3.2.06/03.
0047

Občanské sdružení
COGNITIO

Posílení mentálních schopností úspěšnější život v 21. století

1 910 259,28

2 048 251,98

4 091 666,52

174 234 067,16
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Příloha č. 4 k usnesení č. 24/29Z/2012

Příloha č. 5 k usnesení č. 24/29Z/2012

Příloha č. 6 k usnesení č. 24/29Z/2012

Příloha č. 7 k usnesení č. 24/29Z/2012

Příloha č. 8 k usnesení č. 25/29Z/2012

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

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

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

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

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

Auf Grundlage

Na základě

•

•

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

•

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

•

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

•

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

•

•

•

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

Tschechischen Republik 2007-2013“ und
des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments zum Programm Ziel 3/Cíl 3
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 bis 2013
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

•

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

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

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

Lead-Partner

Lead partner

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Matthias Lißke, Geschäftsführer

Matthias Lißke, jednatel

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Adam-Ries-Straße 16

Adam-Ries-Straße 16

09456 Annaberg-Buchholz

09456 Annaberg-Buchholz

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Region Usti

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Jana Vanhova, Regionspräsidentin

Jana Vaňhová, hejtmanka

Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné,PSČ, místo

Velka Hradebni 3118/48
400 02 Usti nad Labem, Tschechische Republik

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem, Česká republika

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

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

Projektový partner 2

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Veronika Hiebl, Geschäftsführerin

Veronika Hiebl, jednatelka

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Adam-Ries-Straße 16 09456, Annaberg-Buchholz

Adam-Ries-Straße 16 09456, Annaberg-Buchholz
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Präambel
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des
Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt
gegenüber der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank, die die Aufgaben
des Gemeinsamen Technischen Sekretariats, der Förderstelle, der
zwischengeschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde und der für die
deutschen
Kooperationspartner
verantwortlichen
Artikel-16-Prüfer
wahrnimmt, die alleinige Verantwortung für die Durchführung des Projekts
und schließt mit ihr einen Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag
erlegt dem Lead-Partner eine Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit
Unterstützung des/der einzelnen Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand
dieses Kooperationsvertrages ist die Regelung dieser und weiterer Pflichten
im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

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

§1
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt.

§1
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je tento projekt:

Projekttitel

Název projektu

Der Ruhm des Bergbaus im Erzgebirge

Sláva krušnohorského hornictví

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.

2.

3.

4.

1

2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat požadavky práva,
které pro ně platí, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního
dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení.
Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost z nedbalosti nebo
úmyslně a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.

3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti
z nedbalosti nebo úmyslně a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace
dána odpovědnost lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner
od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která
mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera požadováno vrácení dotačních prostředků, nese
příslušný projektový partner ve vztahu k lead partnerovi odpovědnost za
1
tu část dotace, která na něj připadá.

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

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

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

§7
Povinnosti lead partnera

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

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

§9
Kürzungsvorbehalt
1. Der Lead-Partner zahlt den entsprechenden Betrag insgesamt ohne
Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch später erhobene
spezifische Abgaben oder Ähnliches an den jeweiligen Projektpartner.
2. Der Lead-Partner muss den nach Ziffer 1 zu zahlenden Betrag anteilig
kürzen, soweit ihm gegenüber der Zuwendungsbetrag gekürzt wurde,
3. Soweit gegenüber dem Lead-Partner Fördermittel gekürzt wurden und
die Kürzung bereits ausgezahlte Beträge betrifft, sind anteilig zuviel
gezahlte Beträge durch den/die Projektpartner unverzüglich an den
Lead-Partner zurückzuzahlen.
5

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

1.

2.
3.

§8
Žádosti o platbu prostředků
Lead partner podává žádost o platbu dotačních prostředků.
Odpovídající podíl/podíly obdržených prostředků postupuje dále
2
projektovému partnerovi / projektovým partnerům.
Žádosti o platbu lze podávat i formou žádostí o platbu části dotace za
ukončenou část projektu. Jednotlivé části projektu vyplývají ze žádosti.
Projektový partner / Projektoví partneři předkládá/předkládají lead partnerov, za účelem podání žádosti o proplacení způsobilých výdajů
projektu u zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu příslušné
osvědčení o kontrole svých uskutečněných výdajů podle článku 16 a
příslušnou zprávu o průběhu projektu, resp. závěrečnou zprávou o
3
realizovaných aktivitách (s využitím předepsaných formulářů).
4

§9
Výhrada krácení dotace
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým
partnerům úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku
později vybíraných specifických poplatků apod.
2. Lead partner musí poměrně krátit částku splatnou podle bodu 1, pokud
byla krácena celková částka dotace, kterou obdržel.
3. Pokud došlo ke zkrácení dotačních prostředků vyplacených lead
partnerovi a týká-li se toto krácení už vyplacených částek, je/jsou
projektový partner / projektoví partneři povinen/povinni neprodleně vrátit
lead partnerovi poměrnou část těch prostředků, které byly vyplaceny
navíc.
5

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

2

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

•
•
•
•

•
•

•

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

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

•
•
•
•

•
•

•

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

jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje
nebo ho nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů
uvedených v žádosti,
jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným
způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o
spolupráci.
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2. Der Lead-Partner hat die Förderstelle unverzüglich über die Kündigung
dieses Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der Förderstelle das Projekt mit
dem/den verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen
Projektpartner bzw. neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine
ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Der Lead-Partner hat bei gemeinsamer Finanzierung die sofortige
Rückzahlung der Fördermittel von dem jeweiligen Projektpartner zu
6
fordern .
5. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Nr. 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner
schadlos halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu
vertreten hat.
7

§ 12
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 (Rückforderung aus dem
Zuwendungsvertrag Lead-Partner – SAB) und bei einer Kündigung nach
§ 11 hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an
den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner
zurück, haftet er dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen Sitz hat, in Höhe
8
der zurück zu zahlenden Fördermittel.

2. Lead partner je povinen neprodleně informovat dotační subjekt o
vypovězení této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem dotačního subjektu pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými
partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými
projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. V případě společného financování projektu je lead partner povinen
požadovat od příslušného projektového partnera okamžité vrácení
6
dotačních prostředků.
5. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem
vypovězení smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé
škody od toho kooperačního partnera, který je za důvod výpovědi
zodpovědný přinejmenším v důsledku své nedbalosti.
7

§ 12
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů
1. V případech podle § 5 odst. 4 (vymáhání prostředků dle smlouvy o
poskytnutí dotace mezi lead partnerem a Saskou rozvojovou bankou –
SAB) a při vypovězení smlouvy dle § 11 je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud jeden z projektových partnerů nevrátí dotační prostředky lead
partnerovi, ručí ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo, ve
8
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět.

6

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

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

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

§ 14
Povinnosti uchovávat doklady

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

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

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

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

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

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

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der LeadPartner seinen Sitz hat.
9
Gerichtsstand ist
.

3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner.
9

Soudní příslušnost je Annaberg-Buchholz .

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

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

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

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

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

Podpis lead partnera

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Annaberg-Buchholz

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Matthias Lißke

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Ústí nad Labem

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

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

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

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Annaberg-Buchholz

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

Veronika Hiebl
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Sport 2012

Seznam doporučených projektů – obcí
P.č. PO/FO - název

IČ

Příloha č. 9 k usnesení č. 32/29Z/2012
Přidělená
dotace

Název projektu

PO/FO - obec

Chomutov
3

Město Vejprty

5

Statutární město
Chomutov

6

Statutární město
Chomutov

Oprava zázemí a pořízení
technického vybavení pro sportovce
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA 00261891 VELKÁ CENA MĚSTA
CHOMUTOVA
CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP - O
00261891 POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA
CHOMUTOVA
00262170

30 000

Tylova 870/6, 431 91
Vejprty

60 000

Zborovská 4602, 430 28
Chomutov

120 000

Zborovská 4602, 430 28
Chomutov

30 000

náměstí E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf

30 000

Vrchlického 115, 440 01
Veltěže

Děčín
21 Město Varnsdorf

00261718 KDO Z KOHO?

Louny
2

Obec Veltěže

00556475

Memoriál pana Kačírka+110let
založení SDH

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/29Z/2012
Seznam doporučených projektů – výše dotace nad 200 tis. Kč
P.č. PO/FO - název

IČ

Název projektu

Přidělená
dotace

PO/FO - obec

Litoměřice
22 SK Mondi Štětí

00556076 Tréninkové soustředění

23 SK Mondi Štětí

00556076 Sportovní reprezentace na MS 2012

Čs. armády 51, 411 08
Štětí
Čs. armády 51, 411 08
140 000
Štětí

115 000

Volný čas 2012

Seznam doporučených projektů – obcí
P.č. PO - název

IČ

Název projektu

Příloha č. 11 k usnesení 33/29Z/2012
Přidělená
dotace

PO - sídlo

Chomutov
9

Obec Račetice

11 Obec Perštejn

00673161 Tradiční obecní veselice

35 000

00262072 Perštejnské slavnosti 2012

53 000

00261688 Šachový kroužek

30 000

00263931 Plave malý i velký - 2. ročník

30 000

00264466 S chutí proti nudě

30 000

Račetice 11, 438 01
Račetice
Hlavní 159, 431 61
Perštejn

Děčín
22 Město Šluknov

náměstí Míru 1, 407 77
Šluknov

Litoměřice
3

Město Libochovice

15 Město Štětí

náměstí 5. května 48,
411 17 Libochovice
Mírové náměstí 163, 411
08 Štětí

Louny
16 Obec Krásný Dvůr
17 Městys Slavětín

Dětský den - Cesta pohádkovým
parkem
Aktivním trávením volného času proti
00265497
kriminalitě a lenosti

00265071

30 000
30 000

Krásný Dvůr 117, 439 72
Krásný Dvůr
Na Městečku 50, 439 09
Slavětín

Most
12 Statutární město Most

00266094

Volnočasový klub pro děti 6 - 15 let z
vyloučené lokality "Stovky"

30 000

Radniční 1/2, 434 01
Most

Příloha č. 12 k usnesení 33/29Z/2012

Seznam doporučených projektů – výše dotace nad 200 tis. Kč
P.č. PO - název

IČ

Název projektu

Přidělená
dotace

PO - sídlo

Děčín
Centrum sociálních
39 služeb Děčín,
příspěvková organizace
Litoměřice

71235868 Soutěžíme v azylovém domě

30 000

U Plovárny 1190, 405 02
Děčín I

10 SK Mondi Štětí

00556076 Volný čas a sportovní vyžití dětí

90 000

Čs. armády 51, 411 08
Štětí

70828920 Perštejn 2012

30 000

Jilemnického 2457, 434
01 Most

Most
6

Oblastní charita Most

Příloha č. 13 k usnesení 36/29Z/2012
Příloha č. 1

POV ÚK 2012 - Oblast podpory 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby a veřejných prostranství

Žadatel - název

Okres

Žadatel
IČO

Obec Dobkovice
Obec Horní Habartice
Obec Janov
Obec Ludvíkovice
Obec Růžová

Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín

00261246
00555932
00556025
00831964
00556017

Dobkovice 101, 407 03
Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2
Janov 190, 405 02 Děčín 2
Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
Růžová 30, 405 02 Arnoltice

Město Dolní Poustevna
Obec Domašín
Obec Kryštofovy Hamry
Obec Brňany

Děčín
Chomutov
Chomutov
Litoměřice

00261289
00261840
00075566
00263389

Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Louchov 20, 431 51 Domašín
Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty
č.p. 93 Brňany, 412 01

Obec Chotiněves
Obec Kamýk

Litoměřice
Litoměřice

Obec Mlékojedy
Obec Třebušín
obec Evaň

Žadatel - adresa

Název projektu
Dětské hřiště Prosetín
Úpravy mateřské školy
Stavební úpravy OÚ
Světlo pro děti
Rekonstrukce obecního úřadu

návrh
dotace
(tis. Kč)
156,000
210,000
250,000
250,000
188,900

00555223 Chotiněves 6, 41145 Úštěk
Kamýk 65, 412 01 Litoměřice
831999

Rekonstrukce oken budovy městského
úřadu
Obnova budovy Obecního úřadu
Dětské hřiště Kryštofovy Hamry
Dveře v mateřské škole
Zázemí pro sportovní aktivity,
Chotiněves
Oprava obecního úřadu Kamýk

250,000
249,000

Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice

00526151 Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
00264555 Třebušín 33, 412 01 p. Litoměřice
00526118 Obecní úřad Evaň 27, 410 02 Lovosice

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Oprava obecního úřadu v Třebušíně
Rekonstrukce střechy CCV "Evaňka

250,000
250,000
250,000

Obec Třebívlice
Obec Vchynice
Obec Vrbičany

Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice

00264539 Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
00554847 Vchynice č.p.46, 410 02 Lovosice
00828807 Vrbičany 35, 411 21 Vrbičany

Oprava dveří a oken na budovách ZŠ.
Oprava obecního úřadu Vchynice
Oprava střechy obecního úřadu

250,000
250,000
250,000

Obec Dobříň

Litoměřice

00526461 Obec Dobříň, K Přívozu 55 ,41301 Roudnice n.L.

Oprava budovy obecníhu úřadu

250,000

Obec Hrobce

Litoměřice

Oprava budovy obecního úřadu

250,000

Obec Libkovice pod Řípem

Litoměřice

00263664 Obecní úřad Hrobce, Ke hřišti 14, 411 83 Hrobce
Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Roudnice nad
00263915 Labem

Oprava plotu u Mateřské školy

227,500

166,073
250,000
250,000
149,200

Obec Martiněves
Obec Hřivice
Obec Vrbno nad Lesy
Obec Lubenec
Obec Deštnice
Obec Holedeč
Obec Libořice
Obec Havraň
Obec Lišnice

Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Most
Most

00264024
00264971
00556483
00265217
00556289
00556297
00556335
00265918
00266019

Martiněves - Pohořice 24, 411 19 Mšené-lázně
Hřivice čp. 24, 439 65 Hřivice
Vrbno nad Lesy č.p. 26, 439 06
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
Obec Deštnice, Deštnice 112, 438 01 p.Žatec
Holedeč 30, 438 01 Žatec
Libořice čp. 30, 438 01 Žatec
Havraň 11, 435 01 Havraň
Lišnice čp. 42, 434 01 Most

Obec Hrobčice
Obec Bžany
Obec Háj u Duchcova

Teplice
Teplice
Teplice

00266345 Hrobčice 41, 417 57
00266264 Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice
00266302 Kubátova č.p. 155, 417 22 Háj u Duchcova

Obec Žalany
Obec Žim
Obec Habrovany

Teplice
Teplice
Ústí nad Labem

00266655 Pražská 93 41763 Žalany
Obec Žim, Žim 28, 41501 Teplice
266663
00832201 Habrovany 48, 400 02 Ústí nad Labem

Výměna oken + dveří MŠ
Výměna dveří v MŠ
Mateřská školka - výměna oken
Zřízení kabinetů ve škole
Dětské hřiště
Zateplení MŠ Holedeč
OÚ Libořice, výměna oken
Výměna oken - obcení úřad
ČOV budova OU Lišnice

250,000
80,000
236,250
56,200
127,500
250,000
250,000
234,000
250,000

Vybudování dětského hřiště Hrobčice
Rekonstrukce střechy MŠ Hradiště
Oprava budovy obecního úřadu
Rekonstrukce toalet a zřízení
hygienické kabiny
Oprava fasády obecního úřadu
rekonstrukce střechy budovy OÚ

250,000
250,000
112,000
205,000
250,000
225,000

7 622,623

POV ÚK 2012 - Oblast podpory 2 Chodníky a místní komunikace

Žadatel - název

Okres

Město Verneřice
Obec Arnoltice

Děčín
Děčín

Obec Heřmanov
Obec Kámen
Obec Labská Stráň
Obec Markvarrtice
Obec Merboltice

Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín

Obec Srbská Kamenice
Obec Staré Křečany
Obec Valkeřice

Děčín
Děčín
Děčín

Obec Vilémov
Obec Bílence

Děčín
Chomutov

Obec Droužkovice
Obec Měděnec
Obec Místo
Obec Otvice
Obec Pesvice

Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov

Obec Vysoká Pec

Chomutov

Obec Pětipsy

Chomutov

Žadatel
IČO

Žadatel - adresa

00261742 Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
00261173 Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice
Obec Heřmanov, Heřmanov č.p.13
00261327 405 02 Děčín 2
00832189 Kámen č.p. 40, 407 13 Ludvíkovice
00555991 Labska Stráň 111, 40502 Děčín
00555916 Markvartice 280, 407 42
00555959 Merboltice čp. 53, 405 02 Děčín
Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská
00831387 Kamenice
00261653 407 61 Staré Křečany čp. 38
00555967 Valkeřice 299, 40724 Valkeřice
00261769 Obec Vilémov, 40780 Vilémov čp. 172
00261793 Bílence 45, 43001 Chomutov
Rudé Armády č.p. 80, 431 44
00261858 Droužkovice
00262030 Nádražní 212, 431 84 Měděnec
00262048 Místo 81, 43158
00262064 Otvice, Školní 95, 43111 p. Jirkov
00673323 Obec Pesvice 7, 431 11 Jirkov
Vysoká Pec č.p. 46, 431 59 Vysoká
00262242 Pec
Obec Pětipsy, Pětipsy 58, 431 53
00262081 Pětipsy

Název projektu
Rozšíření veřejného osvětlení
Verneřice
Arnoltice - čistá obec

Návrh
Náhrad
dotace níci
(tis. Kč) (tis. Kč)

0
176

Rekonstrukce místního osvělení
Oprava místních komunikací
Oprava části místní komunikace
Oprava místní komunikace
Oprava místní komunikace

200
200
120
198
200

Oprava místní komunikace
Veřejné osvětlení
Obnova části místní komunikace

200
0
200

Oprava chodníku u školy
Náves Bílence

200
200

Oprava místních komunikací
Oprava chodníku ul. Karlovarská
Veřejné osvětlení Blahuňov
Rekonstrukce místní komunikace
Úprava veřejných prostranství
Vybudování chodníku - hlavní
komunikace

200
200
177
200
147

chodník u autobusové zastávky

145

200

80

200

Palackého náměstí čp. 75, 411 81
Brozany nad Ohří
411 82 Doksany čp. 108
Libochovany č.p. 5, 411 03
410 02 Lukavec čp. 43
Snědovice 99, 411 74 Snědovice
Obec Žalhostice, čp.120, 411 01
00264709 Žalhostice

Chodníky
Veřejné osvětlení
Oprava veřejného osvětlení
Bezbariérové chodníky
Oprava komunikace Snědovice

0
200
200
200
145

Komunikace nad školou
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Medvědice
Oprava komunikace a chodníku
Rekonstrukce veřejného osvětlení

200
0
200
151

Opravy komunikací po kabelizaci
Výstavba opěrné zdi
Oprava chodníků ke hřbitovu

200
180
200

Rekonstrukce chodníků

200

Rekonstrukce VO Horní Beřkovice
Oprava chodníků, odvod vody
Oprava komunikace, Slavětín
Oprava chodníků Černčice 2012
Nový chodník v ul. Nečišská

200
0
200
0
0
0
199

00556386 Opočno 62, 440 01 Louny

Rekonstrukce ulice Alšova
Oprava chodníků v Oboře
Oprava místních komunikací
Opočno

Louny
Louny

00556394 Pnětluky 85, 43967 Pnětluky
00556416 Obecní úřad, 43924 Raná 114

Oprava místní komunikace Pnětluky
Obnova veřejného osvětlení Raná

200
107

Louny
Louny

00556475 Vrchlického 115, Veltěže, 440 01 Louny oprava chodníku
Rekonstrukce veřejného osvětlení
00264784 Náměstí 29, 43988 Blšany

Městys Brozany nad Ohří
Obec Doksany
Obec Libochovany
Obec Lukavec
Obec Snědovice

Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice

00263397
00263524
00263923
00526134
00264385

Obec Žalhostice

Litoměřice

Město Třebenice
Obec Klapý
Obec Lhotka nad Labem

Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice

Obec Malé Žernoseky
Obec Siřejovice
Obec Velemín

Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice

Obec Ctiněves

Litoměřice

00264521 Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
00263796 Klapý 200, 411 16 Klapý
00526126 Lhotka nad Labem, čp.22, 41002
Obec Malé Žernoseky, Zahradní 245,
00526045 41002 Lovosice
00264369 Siřejovice 37, 410 02 Lovosice
00264601 Velemín č.p. 96, 411 31 Velmín
Ctiněves 61, 41301 Roudnice nad
00263443 Labem

Obec Horní Beřkovice
Obec Mšené-lázně
Městys Slavětín
Obec Černčice
Obec Dobroměřice

Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny

00263621
00264083
00264497
00556271
00831786

Obec Lenešice
Obec Obora

Louny
Louny

00265098 Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
00556360 Obora 117, 440 01 pošta Louny

Obec Opočno

Louny

Obec Pnětluky
Obec Raná
Obec Veltěže
Město Blšany

Podřipská 13, 41185 Horní Beřkovice
Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně
Na Městečku50
Jiráskova 223, 439 01 Černčice
Pražská 53, 440 01 Dobroměřice

200

200
200

200

112

160
200
133

200

Obec Měcholupy

Louny

Obec Nové Sedlo
Obec Žiželice
Obec Želenice

Louny
Louny
Most

Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Obec Lahošť
Obec Rtyně nad Bílinou
Obec Libouchec
Obec Malečov

265233

439 31 Měcholupy čp.12

00265292 Nové Sedlo – Hlavní 27, 438 01 Žatec
00265772 Žiželice 7 ,438 01 Žatec
00266205 Želenice, Na Návsi 27, 43401 Most
Lhenická 310, 41754 Kostomlaty pod
Teplice
00266396 Milešovkou
Teplice
00266426 Švermova 22, 417 25 Lahošť
Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad
Teplice
00266574 Bílinou
Ústí nad Labem 00266833 Libouchec 211, 403 35
Ústí nad Labem 00266884 Malečov 36, 403 27 Malečov

oprava veřejného osvětlení

0

Oprava místních komunikací
Oprava části místní komunikace
oprava místní komunikace

200
200
200

Rekonstrukce VO Hřbitovní ulice
Oprava chodníků

200
152

Oprava chodníku na hřbitově
Veřejné osvětlení v Čermné
Veřejné osvětlení

200
0
168
8065

Dotace v rámci OP 1 - 3 budou náhradníkům uvolňovány v pořadí: Měcholupy, Verneřice, Brozany nad Ohří, Staré Křečany, Černčice, Dobroměřice, Lenešice,
Mšené-Lázně, Třebenice, Libouchec

107

200

POV ÚK 2012 - Oblast podpory 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Návrh
dotace
(tis. Kč)

Žadatel - název

Žadatel
IČO

Okres

Žadatel - adresa

Název projektu

Obec Nezabylice

00673170

Chomutov

Zlepšení vzhledu zelených ploch

250,000

Obec Veliká Ves
Obec Straškov - Vodochody
Obec Vinařice
Obec Výškov
Obec Blatno

00262188
00264431
00265683
00265721
00264768

Chomutov
Litoměřice
Louny
Louny
Louny

Nezabylice 6, 43001 Chomutov
Obec veliká Ves se sídlem v Podlesicích,
Podlesice čp.53, 441 01 Podbořany
Straškov 2, 41184
Vinařice 3, 43915 Vinařice
Výškov 6, 440 01 Louny
Blatno 59, 439 84 Blatno

Zeleň v obci Široké Třebčice
Obnova veřejné zeleně
Zlepšení vzhledu veřejné zeleně
Rekonstrukce ploch veřejné zeleně
Generální oprava můstků

249,165
164,800
250,000
250,000

0
1 163,965

POV ÚK 2012 - Oblast podpory 4b Podpora územně plánovací činnosti obcí
Návrh Náhrad
dotace níci (tis.
(tis. Kč) Kč)
170
43
0
166
170
170
170
168
0
170
77

Žadatel - název

Žadatel IČO

Okres

Žadatel - adresa

Název projektu

Město Mikulášovice
Obec Kytlice
Obec Lipová
Město Výsluní
Obec Bílence
Obec Domašín
Obec Místo
Obec Hrobce
Obec Chudoslavice

00261581
00261483
00261505
00262251
00261793
00261840
00262048
00263664
832235

Děčín
Děčín
Děčín
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Litoměřice

407 79 Mikulášovice č. p. 1007
Kytlice čp. 24, 407 45 Kytlice
407 81 Lipová 422
Výsluní čp. 14, 431 83 Výsluní
Bílence 45, 43001
Louchov 20, 431 51 Domašín
Místo 81, 43158
Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
Chudoslavice čp.13 41201 Litoměřice

Územní plán pro Mikulášovice
Dokončení územní plánu
Územní plán obce
Nový územní plán
územní plán obce Bílence
Územní plán Domašín
Územní plán obce Místo
Územní plán Hrobce
podpora územně plánovací činnosti

Obec Lhotka nad Labem

00526126 Litoměřice

Územní plán Lhotka n/Labem

136

Obec Žalhostice
Obec Židovice
Obec Blšany u Loun
Obec Chlumčany
Obec Kozly
Obec Obora
Obec Petrohrad
Obec Raná

00264709
00526479
00556254
00264997
47786671
00556360
00480975
00556416

Nový ÚP obce Žalhostice
Nový územní plán obce
územní plán sídelního útvaru
Nový územní plán obce
Územní plán obce Kozly
Zpracování nového ÚP Obora
Územní plán Obce Petrohrad
Nový územní plán Raná

156
170
92
170
153
134
0
89

Obec Velemyšleves
Obec Bělušice
Obec Havraň

00556467 Louny
00265829 Most
00265918 Most

Územní plán Velemyšleves
Územní plán Bělušice
Územní plán obce Havraň

122
170
70

Obec Louka u Litvínova

00266043 Most

Lhotka nad Labem čp.22, 41002 Lovosice
Obec Žalhostice, čp.120, 411 01
Žalhostice
Židovice 78, 411 83 Hrobce
Blšany u Loun čp.2,440 01 Louny
Chlumčany čp.154, PSČ 43903
Kozly 19, 440 01 Louny
Obora 117, 440 01 pošta Louny
Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
Obecní úřad Raná 43924 Raná 114
Obec Velemyšleves, Velemyšleves 100,
438 01 Žatec
Bělušice čp. 64, 43401 Most
Havraň 11, 435 01 Havraň
Sokolovská 127, 435 33 Louka u
Litvínova

Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny

Územní plán obce

0

138

68

Obec Patokryje
Obec Skršín
Obec Lahošť

00266124 Most
00266141 Most
00266426 Teplice

Patokryje 35, 434 01 Most
Skršín č.p.48, 434 01 Most
Švermova 22, 417 25 Lahošť

Zpracování nového územního plánu
Nový územní plán Skršín
Nový územní plán Lahošť

54
157
170

Obec Malé Březno

00556891 Ústí nad Labem

Malé Březno 7, 40002 Ústí nad Labem

170

Obec Povrly
Obec Telnice

00266931 Ústí nad Labem
00267074 Ústí nad Labem

Mírová 165/7, Povrly 403 32
Telnice č.p.77 403 38 Telnice

Územní plán obce
Zpracování územního plánu obce
Povrly
Nový územní plán obce

Dotace v rámci OP 4 budou náhradníkům uvolňovány v pořadí: Hrobce, Lipová, Petrohrad, Telnice, Louka u Litvínova

170
0
3151

170

Příloha č. 14 k usnesení 36/29Z/2012
příloha č.2

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2012 - OP 1 - 2. výzva

Žadatel - název

Žadatel
IČO

Obec Velemín
Obec Lipová
Obec Nová Ves v Horách

00264601 Litoměřice č.p. 96, 411 31 Velemín
00261505 Děčín
Lipová 422, 40781 Lipová
00266108 Most
čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách

Okres

Žadatel - adresa

Název projektu
Milešovka – 1. etapa – Informační centrum
Vybavení informačního centra Lipová
Turistické informační centrum

Návrh
dotace
Náhradník
(tis. Kč)
(tis. Kč)
697,4
285
0
160
982,4
160

Příloha č. 15 k usnesení
č. 54/29Z/2012
Příloha
č. 1 k bodu č. 16

Příloha č. 16 k usnesení č. 56/29Z/2012
Příloha č. 2 k bodu č. 18

Příloha č. 17 k usnesení č. 58/29Z/2012
Příloha č. 3 k bodu č. 20

Příloha č. 18 k usnesení č. 59/29Z/2012

Příloha č. 19 k usnesení č. 78/29Z/2012

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

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ
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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),
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. 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. 20 k usnesení č. 92/29Z/2012

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

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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