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 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 27. 6. 2012 od 10:15 hodin do 15:45 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/30Z/2012
Zahájení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v bodu č. 1 zástupce společnosti
Moody´s Investors Service Ing. Petra Vinše.
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 2/30Z/2012
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

PhDr. Václav Hofmann (ODS) – předseda návrhové a volební komise
Radek Belej (KSČM)
Petr Mojžíš (ČSSD)

(Hlasování: 44 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/30Z/2012
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí

1

ověřovatele zápisu a usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III.volebního
období 2008 - 2012:
1.
2.

Ing. Petra Jakubce (ČSSD)
Antonína Terbera (ODS)

(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/30Z/2012
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 30. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
(Hlasování: 44 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/30Z/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. 92/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 96/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 111/24Z/2011 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 57/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 59/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 79/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 81/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 82/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 83/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 87/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 89/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 91/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 95/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 96/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 98/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 101/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 35/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 36/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 37/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 38/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 43/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 37/27Z/2011 D Rozdělení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Oblastní
muzeum v Lounech, příspěvková organizace, odštěpením. Zřízení příspěvkové organizace
Ústeckého kraje Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
2

23. Usnesení č. 57/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 60/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 62/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 63/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 64/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 65/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 66/27Z/2011 C Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 72/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 73/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 74/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 75/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 76/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 77/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 78/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 79/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 80/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 81/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 87/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 88/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 89/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 115/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 10/28Z/2012 B Věcný záměr návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
45. Usnesení č. 23/28Z/2012 B Projednání podaných žádostí o dotaci z Programu podpory
směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2012
46. Usnesení č. 40/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 41/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 46/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 53/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 54/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 56/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 9/29Z/2012 A Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
53. Usnesení č. 12/29Z/2012 B Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče
2012 – vyhodnocení
54. Usnesení č. 14/29Z/2012 B Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
55. Usnesení č. 19/29Z/2012 B Předložení rozpočtů upravených na základě usnesení č.
23/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012 ke schválení
56. Usnesení č. 20/29Z/2012 B Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu pro podporu
obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2012
57. Usnesení č. 21/29Z/2012 B 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
58. Usnesení č. 22/29Z/2012 B Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu poskytování
podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období let 2010 – 2013 v roce 2012
59. Usnesení č. 23/29Z/2012 D Fond vodního hospodářství
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 119/24Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.12.2012
2. Usnesení č. 80/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.01.2013
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3.
4.
5.
6.

Usnesení č. 86/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.01.2013
Usnesení č. 90/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.03.2013
Usnesení č. 93/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 30.09.2012
Usnesení č. 100/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 30.09.2012

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/30Z/2012
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 29. 3. 2012 do 23. 5. 2012.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/30Z/2012
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/30Z/2012
Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádostí uvedených v předloženém
materiálu
1) žadatel: Česká federace Spastic Handicap, o.s.
IČO: 46070711
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
výše dotace: 250.000,- Kč
název projektu (akce): Činnost paralympijského týmu včetně podpory sportovců na
Paralympiádě 2012
2) žadatel: Česká atletika, a.s.
IČO: 63668157
sídlo: 5.května 9, 140 00 Praha 4
výše dotace: 820.000,- Kč
název projektu (akce): Atletika pro děti aneb staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje
3) žadatel: Antonín Čejka
IČO: 74832930
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sídlo: Pražská 45, 41763 Žalany
výše dotace: 190.000,- Kč
název projektu (akce): Den dětí na Hradě Střekov
B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit uzavření smluv dle
části A/ tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2012
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/30Z/2012
Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí věcných darů dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro činnost složek Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zástupci ředitele Krajského
úřadu a bezpečnostnímu řediteli, předložit darovací smlouvy, jehož předmětem je darování
movitého majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 10. 2012
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/30Z/2012
Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v bodu č. 11 plk. Mgr. Tomáše
Landsfelda, ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a plk. Ing. Jiřího Šenkýře,
náměstka ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/30Z/2012
Zpráva o bezpečnostní situaci na území Ústeckého kraje za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o bezpečnostní
situaci na území Ústeckého kraje za rok 2011 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 12/30Z/2012
Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
všechny předložené návrhy Rady Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje za rok 2011.

B)

rozhoduje
o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011 v jednotlivých oblastech takto:
1.
regionální rozvoj: Ing. Stanislav Štýs, Dr.Sc.
2.
sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: nebyl schválen kandidát
3.
věda a výzkum: nebyl schválen kandidát
4.
kultura: nebyl schválen kandidát
5.
sport: nebyl schválen kandidát

C) ukládá
Ing. Alešovi Konopáskovi, vedoucímu odboru Kancelář hejtmana a zástupci ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, zajistit slavnostní a veřejné předání cen.
Termín: 31. 10. 2012
(Hlasování: 38 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/30Z/2012
Terezín–město změny, zájmové sdružení právnických osob – změna účelu finančních prostředků
z vkladu kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o využití prostředků z vkladů a příspěvku Ústeckého kraje do Terezín-město
změny, zájmové sdružení právnických osob a Návrh ředitele sdružení na změnu účelovosti
časti vkladů Ústeckého kraje do Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
ze dne 4.6.2012.

B)

souhlasí
s využitím části prostředků z dříve poskytnutých, a dosud nespotřebovaných vkladů
Ústeckého kraje do Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob v rozsahu
dle návrhu RNDr. Samuela Caltíka, Ph.D., ředitele sdružení dle přílohy č. 2 - 3 tohoto
usnesení.

(Hlasování: 40 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/30Z/2012
Pověření jednáním o návrzích zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
pověřuje
Jaroslava Foldynu, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jednáním o:
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a) návrhu na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám
v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) – sněmovní tisk č. 494,
b) návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 495,
c) návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2001 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 496,
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v případě nepřítomnosti či
zaneprázdněnosti Jany Vaňhové, hejtmanky kraje, která byla pověřena usnesením č.
12/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/30Z/2012
Volba nového člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
rezignaci náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Arna Fišery na funkci člena Výboru
Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad.

B)

volí
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 16 d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb.
o podoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů Radka Beleje členem Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj.

(Hlasování: 34 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/30Z/2012
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2011
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2011 bez výhrad,
B) bere na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2011 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu.
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/30Z/2012
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Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu roku 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2013:
a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů
k rozvoji kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů,

B)

ukládá
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru předložit Rozpočtová pravidla
Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 7. 2012

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/30Z/2012
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 – 2017 dle přílohy č. 5 – 8 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 38 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/30Z/2012
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
v souladu s § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební
3118/48, PSČ 400 02, IČ 60279524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557, o 2 kusy akcií této společnosti, a to
formou nákupu od města Louny;
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečení nákupu
akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. v počtu 2 kusů za cenu
v maximální výši 23 900,-- Kč za jednu akcii.
Termín: 28. 9. 2012
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(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/30Z/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v bodu č. 19 JUDr. Ing. Jiřího
Lance, auditora, AGIS spol. s r.o.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/30Z/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: 38 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/30Z/2012
Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby od 1.7.2012
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. 7. 2012,
B) s o u h l a s í
se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v období od 1. 7. 2012
do 31. 12. 2012 (vč. rozsahu sítě ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého
kraje) dle předloženého materiálu,
C) s c h v a l u j e
vzor smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby, dle předloženého
materiálu,
D) r o z h o d u j e
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, o poskytnutí účelové dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby
na území Ústeckého kraje v období od 1. 7. do 31. 12. 2012 níže uvedeným obcím:
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Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 310 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 23
238 000 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 615 000 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 468 000 Kč
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 615 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 310 000 Kč
Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most
IČ: 00266094
ve výši 898 000 Kč
Město Litvínov
Sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
IČ: 00266027
ve výši 310 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 763 000 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 763 000 Kč
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Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 615 000 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 413 000 Kč
za předpokladu, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace
na zajištění lékařské pohotovostní služby v období od 1. 7. do 31. 12. 2012 v souladu se
způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 7. 2012 (vč. rozsahu
sítě ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje) dle předloženého
materiálu.
(Hlasování: 30 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/30Z/2012
Pracovní skupina pro nemocniční péči v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o vzniku pracovní skupiny pro nemocniční péči v Ústeckém kraji.
(Hlasování: 29 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/30Z/2012
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu
č.:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Třebenice
IČ: 00264521
sídlo: 411 13 Třebenice, Paříkovo Náměstí 1
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce topné soustavy – ZŠ a ŠD Třebenice
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: AIREX Chomutov, o.s.
IČ: 46787666
sídlo: 431 11 Otvice 258
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výše dotace: 2 250 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,07%
název projektu (akce): II. Etapa, hala se zázemím, areál Pesvice – parkovací hala
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:
žadatel: OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
IČ: 00266574
sídlo: 417 62 Rtyně nad Bílinou, Rtyně 34
výše dotace: 1 796 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90%
název projektu (akce): Přístavba a oprava kabin pro sportovce
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 VALKEŘICE
IČ: 00555967
sídlo: 407 24 Valkeřice
výše dotace: 700 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,97%
název projektu (akce): Revitalizace horní návsi obce Valkeřice
5. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Hoštka
IČ: 00263648
sídlo: 411 72 Hoštka, nám. Svobody 2
výše dotace: 1 250 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť v areálu ZŠ a MŠ
Hoštky
6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC ZABRUŠANY
IČ: 00266647
sídlo: 417 71 Zabrušany 1
výše dotace: 1 800 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,06%
název projektu (akce): Oprava oken základní a mateřské školy
7. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: VOLEJBALOVÝ KLUB ERVĚNICE
IČ: 46789804
sídlo: 431 11 Jirkov
výše dotace: 600 000 Kč
název projektu (akce): Oplocení areálu (zadní část)
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8. 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 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
IČ: 00261939
sídlo: 431 51 Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85
výše dotace: 2 056 000 Kč
název projektu (akce): Tribuna u stadionu I. etapa
9. 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: Jaroslav Pém
IČ: 87075288
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 1474/86
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): MILADAFEST 2012
10. 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: FOTBALOVÝ KLUB JISKRA MODRÁ
IČ: 14867788
sídlo: 407 02 Jílové
výše dotace: 2 340 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90%
název projektu (akce): Rozšíření polyfunkčního zařízení
11. 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: Agentura XY, s.r.o.
IČ: 26007096
sídlo: 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí, Hronovická 949/13
výše dotace: 1 085 000 Kč
název projektu (akce): Letní kino pro seniory Ústeckého kraje
12. 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: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
IČ: 00673552
sídlo: 411 85 Horní Beřkovice 1
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovické jaro 2012
13. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: MĚSTO LOM
IČ: 00266035
sídlo: 435 11 Lom, náměstí Republiky 13
výše dotace: 81 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80,20%
název projektu (akce): Oslava 100 let FK Viktoria Lom
14. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Místní skupina ČČK Ústí nad Labem
IČ: 75095033
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem - Klíše, Na Spálence 3
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Rescue léto 2012
15. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Postoloprty
IČ: 00265403
sídlo: 439 42 Postoloprty, Mírové Nám. 318
výše dotace: 457 177 Kč
název projektu (akce): Březno – stavební úpravy na stávající dešťové kanalizaci –
osazení uzavírací šachty proti zpětnému vzdutí vody z Ohře
16. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Mgr. Zdeněk Kymlička
IČ: 13473158
sídlo: 403 21 Ústí nad Labem - Střekov - Brná, Sebuzínská 26
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): 43. ročník Mezinárodního tanečního festivalu
17. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Pavel Kušej
IČ: 46730672
sídlo: 403 32 Povrly, Sídliště II 229/6
výše dotace: 180 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): II. Slavnosti vína a burčáku na Hradě Střekov
18. 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: DREAM PRODUCTION MP, s.r.o.
IČ: 25487787
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Hrnčířská 64/4
výše dotace: 252 000 Kč
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podíl dotace na celkových nákladech: 90%
název projektu (akce): Advent na hradě Střekov
19. 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 DĚČÍN
IČ: 00261238
sídlo: 405 38 Děčín - Podmokly, Mírové nám. 1175/5
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava
parkoviště, výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova
20. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Velké Žernoseky
IČ: 00264610
sídlo: 411 02 Velké Žernoseky 63
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Historické slavnosti vína
21. 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: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
IČ: 44555661
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem - Bukov, Za Vozovnou 1
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Korytový žehlič pro prádlo uživatelů DS Bukov
22. 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 Veltěže
IČ: 00556475
sídlo: 440 01 Veltěže, Vrchlického 115
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti Mikroregionu Perucko – mezi námi obcemi
23. 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: HC Litvínov, občanské sdružení
IČ: 00554782
sídlo: 436 01 Litvínov, S.K. Neumanna 1598
výše dotace: 1 760 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 89,80%
název projektu (akce): Revitalizace ZS I. Hlinky – spodní hala
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24. 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 VELKÁ BUKOVINA
IČ: 00555886
sídlo: 407 29 Velká Bukovina
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce MŠ
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: ALMA VIS o.s.
IČ: 26586843
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, Kamenná 1431/3
výše dotace: 230 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 88,46%
název projektu (akce): Provoz Klubu seniorů Žatec
26. 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: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VÁLCOVNY TRUB A ŽELEZÁRNY
CHOMUTOV
IČ: 00483206
sídlo: 430 01 Chomutov, Mánesova 1999
výše dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce a opravy sportovního domu
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: Fokus Labe
IČ: 44226586
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov, Pražská 166/47
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně
nemocné Fokusu Labe
28. 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: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
IČ: 47308095
sídlo: 430 01 Chomutov, Boženy Němcové 552/32
výše dotace: 750 000 Kč
název projektu (akce): Multižánrový festival Otevřeno 2012
29. 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:
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žadatel: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
IČ: 44555288
sídlo: 403 23 Velké Březno, Klášterní 2
výše dotace: 557 200 Kč
název projektu (akce): Příspěvek na pořízení nezbytného, opotřebeného nebo
chybějícího vybavení pro zabezpečení provozu a funkce sociální služby v Domově
pro seniory ve Velkém Březně
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: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
IČ: 00261220
sídlo: 407 21 Česká Kamenice, náměstí Míru 219
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Zvonkohra
31. 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
IČ: 46764968
sídlo: 441 01 Podbořany, Dukelská 155
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření hudebního oboru o výuku EKN (nákup nástrojů)
32. 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: Estuario, občanské sdružení
IČ: 22675264
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
výše dotace: 990 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90%
název projektu (akce): Areál plážových sportů – dokončovací etapa
33. 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 HORA SVATÉ KATEŘINY
IČ: 00265934
sídlo: 435 46 Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261
výše dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): 3. Ročník Kateřinských trhů a 2. Ročník Farmářských trhů
s doprovodným programem
34. 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
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zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
IČ: 68454864
sídlo: 439 82 Vroutek, Kryrská 102
výše dotace: 400 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Výměna výtahu
35. 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: IMPERIAL STANDARD, SE
IČ: 24677400
sídlo: 373 72 Lišov, Miletínská 376
výše dotace: 979 310 Kč
název projektu (akce): Revitalizace SPORTCENTRA SLUNETA
36. 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: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
IČ: 64018539
sídlo: 440 01 Louny, Pod Nemocnicí 2503
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Udržení poskytovaných bezplatných sociálních služeb
37. 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 škola Malečov, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 72743760
sídlo: 403 27 Malečov 61
výše dotace: 30 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Letní tábor v rámci mysliveckého kroužku
38. 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 škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
IČ: 44553226
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Mírová 2734/4
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Od dětí až k seniorům aneb „Žijeme jen tehdy, dokud něco
tvoříme“
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39. 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 LIPOVÁ
IČ: 00261505
sídlo: 407 81 Lipová 422
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Senior Fit park
40. 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: 286 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Setkání seniorů kraje
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: Antonín Čejka
IČ: 74832930
sídlo: 417 63 Žalany, Pražská 45
výše dotace: 400 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Andělé pomáhají
42. 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 MĚDĚNEC
IČ: 00262030
sídlo: 431 84 Měděnec, Nádražní 212
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce komunikace, chodníku a VO
43. 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 BOŘISLAV
IČ: 00266248
sídlo: 415 01 Bořislav 20
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba mateřské školky Bořislav
44. 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.
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IČ: 63829797
sídlo: 113 59 Praha 3 - Žižkov, nám.Winstona Churchilla 2
výše dotace: 197 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Setkání seniorů na lodi
45. 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: Business Compass, s.r.o.
IČ: 27318231
sídlo: 413 01 Dušníky 3
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): „KŘIŠŤÁLOVÉ DOTEKY“
46. 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: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: 401 13 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Sociální péče 3316/12A
výše dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení projektu
název projektu (akce): Nákup diagnostického ultrazvukového přístroje
47. 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: Skleněná cesta
IČ: 27001890
sídlo: 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, Varšavská 13
výše dotace: 290 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 92,06%
název projektu (akce): Seniorská akademie
48. 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: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČ: 75151537
sídlo: 401 79 Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899/9
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
termín vyúčtování: do 15. 1. 2013
název projektu (akce): Vozidlo pro pořádkovou jednotku
49. 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 Polepy
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IČ: 00264202
sídlo: 411 47 Polepy, POLEPY
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Oprava komunikace a vybudování chodníku podél
komunikace od obecního úřadu k základní škole v Polepech
50. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC VILÉMOV
IČ: 00261769
sídlo: 407 80 Vilémov
výše dotace: 929 649 Kč
název projektu (akce): Renovace travnaté plochy fotbalového hřiště
51. 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 Telnice
IČ: 00267074
sídlo: 403 38 Telnice, Telnice 77
výše dotace: 900 000 Kč
název projektu (akce): Restaurátorsko-konzervační zásah na rakouském pomníku
bitvy r. 1813 u Varvažova
52. 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: MUDr. Jiří Valeš
IČ: 72636131
sídlo: 430 03 Chomutov, Blanická 3055/11
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Bezbariérová plošina
53. o neposkytnutí 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: Sport Club 2000 o.s.
IČ: 26584816
sídlo: 430 01 Chomutov, Čelakovského 1319
výše dotace: 1 500 000 Kč
název projektu (akce): Finanční spoluúčast na projektu Krušnohorské sněhové hry
54. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Přátelé hradu Hasištejna
IČ: 22762264
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 39/3
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Hasištejnské proměny
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55. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO LOM
IČ: 00266035
sídlo: 435 11 Lom, náměstí Republiky 13
výše dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 86,96%
název projektu (akce): Mezinárodní den seniorů
56. 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 Vrbice
IČ: 00264652
sídlo: 411 64 Vrbice, Hlavní 47
výše dotace: 800 000 Kč
název projektu (akce): Víceúčelové sportovní hřiště
57. 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 Měcholupy
IČ: 00265233
sídlo: 439 31 Měcholupy 12
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Místní ekologická konference
58. 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 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 00261181
sídlo: 407 22 Benešov nad Ploučnicí, Náměstí Míru 1
výše dotace: 2 000 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ulici Sokolský
vrch
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: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: 439 07 Peruc, Oldřichova 49
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Oprava komunikace v obci Černochov
60. 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 Rumburk
IČ: 00261602
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sídlo: 408 01 Rumburk, Tř. 9. května 1366
výše dotace: 330 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti města Rumburk 2012
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:
žadatel: OBEC HUNTÍŘOV
IČ: 00261360
sídlo: 405 02 Huntířov 126
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Oprava mateřské školky
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: Obec Bechlín
IČ: 00263346
sídlo: 411 86 Bechlín 85
výše dotace: 1 400 000 Kč
název projektu (akce): Přestavba objektu kina na společenský sál
63. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov
IČ: 47792230
sídlo: 430 01 Chomutov, Chelčického 255
výše dotace: 2 284 800 Kč
název projektu (akce): Revitalizace sportovního areálu ve Spořicích
64. 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: Sportclub 80 Chomutov
IČ: 43227406
sídlo: 430 01 Chomutov, 17. listopadu 4704
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Žádost o finanční příspěvek na úhradu energií sportovní
haly

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: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: 438 01 Nové Sedlo, Hlavní 27
výše dotace: 800 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střechy
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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: Město Trmice
IČ: 00674010
sídlo: 400 04 Trmice, Fügnerova 448/29
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Relaxační a sportovní zóna Trmice
67. 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: Kostka Krásná Lípa, p.o.
IČ: 75139090
sídlo: 407 46 Krásná Lípa, Masarykova 1094/4
výše dotace: 149 800 Kč
název projektu (akce): Být stejný je nuda
68. 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 Libkovice pod Řípem
IČ: 00263915
sídlo: 411 87 Libkovice pod Řípem 181
výše dotace: 4 840 165 Kč
název projektu (akce): Stavební úpravy bývalého OÚ Libkovice pod Řípem čp. 17
69. 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 Rumburk
IČ: 00261602
sídlo: 408 01 Rumburk, Tř. 9. května 1366
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): ZŠ U Nemocnice – IV. etapa, výměna oken a dveří
70. 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 LITVÍNOV
IČ: 00266027
sídlo: 436 91 Litvínov, náměstí Míru 11
výše dotace: 1 531 305 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce rozvodů vody a oken v penzionech města
Litvínova
71. 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 KRÁSNÁ LÍPA
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IČ: 00261459
sídlo: 407 46 Krásná Lípa, Masarykova 246/6
výše dotace: 1 576 360 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště pod sídlištěm v Krásné Lípě
72. 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 Štětí
IČ: 00264466
sídlo: 411 08 Štětí, Mírové náměstí 163
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 700 let města Štětí
73. 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 Velké Březno
IČ: 00267139
sídlo: 403 23 Velké Březno, Velké Březno 211
výše dotace: 95 000 Kč
název projektu (akce): Materiální vybavení JSDHO Velké Březno
74. 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 Rumburk
IČ: 00261602
sídlo: 408 01 Rumburk, Tř. 9. května 1366
výše dotace: 4 000 000 Kč
název projektu (akce): ZŠ Tyršova – rekonstrukce tělocvičny
75. 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: Slavomil Fischer PhDr. Ph.D.
IČ: 43220231
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Moskevská 1891/46
výše dotace: 2 000 000 Kč
název projektu (akce): Centrum
76. 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: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem
IČ: 46769978
sídlo: 413 01 Libkovice pod Řípem 73
výše dotace: 972 500 Kč
název projektu (akce): Odvlhčení objektu / hydroizolace
77. 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 Chožov
IČ: 00265004
sídlo: 439 22 Chožov 154
výše dotace: 44 000 Kč
název projektu (akce): Oslava 955 let od vzniku Obce Chožov
78. 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: Autoškola Chomutov s.r.o.
IČ: 27265609
sídlo: 430 04 Chomutov, Březenecká 4804
výše dotace: 388 800 Kč
název projektu (akce): Trenažér 4. skupiny s interaktivní projekcí
79. 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 LITVÍNOV
IČ: 00266027
sídlo: 436 91 Litvínov, náměstí Míru 11
výše dotace: 665 000 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště v Litvínově ul . Studentská
80. 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 Vrutice
IČ: 00526061
sídlo: 411 47 Vrutice 35
výše dotace: 69 840 Kč
název projektu (akce): Multifunkční místnost
81. 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 Jílové
IČ: 00261408
sídlo: 407 01 Jílové, Mírové náměstí 280
výše dotace: 900 000 Kč
název projektu (akce): Obnova rozhledny Sněžník – Oprava ochozu
82. 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 VÝSLUNÍ
IČ: 00262251
sídlo: 431 83 Výsluní, Výsluní 14
výše dotace: 2 591 959 Kč
název projektu (akce): Komunitní centrum ve městě Výsluní – rekonstrukce
vnitřních prostor
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83. 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 Pětipsy
IČ: 00262081
sídlo: 431 53 Pětipsy 58
výše dotace: 3 464 040 Kč
název projektu (akce): Výstavba účelového sportovního hřiště pro sport a rekreaci
84. 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 VOLEJBAL Ústí nad Labem
IČ: 26632217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Zabezpečení celoroční sportovní činnosti mladým
volejbalistům SK Volejbal Ústí nad Labem startující v dlouhodobých celostátních
soutěžích ČR 2012/2013
85. 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 Lenešice
IČ: 00265098
sídlo: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 521
výše dotace: 854 482 Kč
název projektu (akce): Kompletní obnova hlavní sedlové střechy objektu základní
školy 1. Stupně v Lenešicích
86. 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 policie KORD
IČ: 69343365
sídlo: 160 00 Praha 6, Českomalínská 5
výše dotace: 763 000 Kč
název projektu (akce): „Správným směrem“
87. 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: Tělocvičná jednota SOKOL LIBOCHOVICE
IČ: 40229564
sídlo: 411 17 Libochovice
výše dotace: 995 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce tělocvičny TJ SOKOL Libochovice
88. 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: Milon
IČ: 22813977
sídlo: 101 00 Praha 10 - Vršovice, Bulharská 44
výše dotace: 600 000 Kč
název projektu (akce): Hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník
89. 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 dětí a mládeže Děčín
IČ: 00527076
sídlo: 405 02 Děčín II-Nové Město, Riegrova 454/12
výše dotace: 2 172 536 Kč
název projektu (akce): Vybudování a vybavení sportovního zařízení „Sportovní
klub dětí a mládeže“
90. 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 ČESKÁ KAMENICE
IČ: 00261220
sídlo: 407 21 Česká Kamenice, náměstí Míru 219
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Dětské dny
91. 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 Domoušice
IČ: 00264903
sídlo: 439 68 Domoušice, Domoušice 107
výše dotace: 665 000 Kč
název projektu (akce): Václav Bergman – pietní místo k uctění památky válečného
hrdiny
92. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC CHBANY
IČ: 00261882
sídlo: 431 57 Chbany, CHBANY 19
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Motorkářská pouť
93. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SLUNÍČKO PRO SENIORY - občanské sdružení
IČ: 22762710
sídlo: 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 9/1
výše dotace: 285 000 Kč
název projektu (akce): SeniorFest 2012
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94. 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: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČ: 70949565
sídlo: 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 344/38
výše dotace: 95 000 Kč
název projektu (akce): Prázdniny na letišti
95. 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 Úpohlavy
IČ: 00554588
sídlo: 410 02 Úpohlavy
výše dotace: 1 800 000 Kč
název projektu (akce): Přístavba a oprava kabin pro sportovce
96. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: PROXIMA Bohemia s.r.o.
IČ: 26796201
sídlo: 128 00 Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2
výše dotace: 375 000 Kč
název projektu (akce): Publikace „Ústecký kraj-města a obce“
97. 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: Fotbalový klub Bílina
IČ: 22833978
sídlo: 418 01 Bílina - Mostecké Předměstí, Kyselská 391/8
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba přístřešku techniky
98. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SPORTaS, s.r.o.
IČ: 25005430
sídlo: 436 01 Litvínov - Horní Litvínov, Studentská 758
výše dotace: 1 300 000 Kč
název projektu (akce): Vypracování projektové dokumentace na novou plaveckou
halu v Litvínově
99. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: Město Vroutek
IČ: 00265705
sídlo: 439 82 Vroutek, Náměstí Míru 166
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Jakubské léto 2012
100. 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: CZECH WRESTLING Chomutov, o. s.
IČ: 69898049
sídlo: 430 01 Chomutov, Školní 1085/25
výše dotace: 430 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení posilovny
101. 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 Roudnice nad Labem
IČ: 00483443
sídlo: 413 11 Roudnice nad Labem, SPORTOVNÍ AREÁL POD LIPOU
výše dotace: 280 000 Kč
název projektu (akce): Letní všeobecná sportovní příprava talentované mládeže
102. 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: Mikroregion Lounské Podlesí
IČ: 71172777
sídlo: 439 68 Domoušice 107
výše dotace: 650 000 Kč
název projektu (akce): Hry mikroregionu
103. 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: Rekrut Me s.r.o.
IČ: 24304565
sídlo: 130 00 Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35
výše dotace: 500 500 Kč
název projektu (akce): Rekrut.ME
104. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: TJ SOKOL STRAŠKOV - VODOCHODY
IČ: 44225083
sídlo: 411 84 Straškov-Vodochody 120
výše dotace: 387 700 Kč
název projektu (akce): Instalace zavlažovacího systému a oplocení hřiště
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105. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Zálužice
IČ: 47786647
sídlo: 439 62 Zálužice
výše dotace: 89 481 Kč
název projektu (akce): Projekty
106. 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: 80 000 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště
107. 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 správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
IČ: 00831212
sídlo: 434 01 Most, Barvířská 495
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Letní setkání seniorů
108. 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 Velké Březno
IČ: 00267139
sídlo: 403 23 Velké Březno, Velké Březno 211
výše dotace: 98 000 Kč
název projektu (akce): Zvelebení obce
110. 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: Sport Club 2000 o.s.
IČ: 26584816
sídlo: 430 01 Chomutov, Čelakovského 1319
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Kadaňské babí léto
B)

bere na vědomí
informaci o rozdělení finančních prostředků od skupiny Czech Coal Group pro rok 2012,
která je přílohou č. 109 tohoto materiálu.
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(Hlasování: 34 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/30Z/2012
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci hejtmanky ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 11/SML1347,
11/SML2999, 11/SML2186, 11/SML2175 o poskytnutí dotace.
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/30Z/2012
Dotační program OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost 2. výzva 2. etapy globálních grantů návrh poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
1. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2. výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle přílohy č. 9 tohoto usnesení,
2. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2. výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dle přílohy č. 10 tohoto usnesení,
3. O poskytnutí dotace vybraným grantovým projektům předložených ve 2. výzvě globálního
grantu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v Ústeckém kraji II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle
přílohy č. 11 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi a zástupci hejtmanky Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2012
(Hlasování: 34 – 1 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/30Z/2012
Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o částečném prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
37019/2012/KUUK ve výši 1 030 588,- Kč, subjektu Samostatný dětský oddíl Brontosauři
Slunečnice dětem IČ: 70926328, Nám. Jurije Gagarina 1230/3, 710 00 Ostrava, subjekt uhradí
odvod ve výši 305 750,00 Kč.
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B)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., nevyhovět prominutí
penále za porušení rozpočtové kázně občanskému sdružení Samostatný dětský oddíl
Brontosauři Slunečnice dětem, se sídlem Nám. Jurije Gagarina 1230/3, 710 00 Ostrava,
IČ: 70926328.

C)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o částečném prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
58209/2012/KUUK ve výši 1 008 000,- Kč, subjektu Re.p.H spol. s r.o., Karlovarská 5329,
430 01 Chomutov, IČ: 25403273, subjekt uhradí odvod ve výši 50 400,00 Kč.

D)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. O prominutí penále za porušení
rozpočtové kázně subjektu Re.p.H spol. s r.o., Karlovarská 5329, 430 01 Chomutov, IČ:
25403273.

(Hlasování: 36 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/30Z/2012
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/29/Z/2012 ze dne 18. 4. 2012
takto:
chybně uvedené IČ 70926328 nahrazuje správným IČ 61515809.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/30Z/2012
Spolufinancování projektů schválených Výborem regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad - poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
podle žádosti o dotaci, dle předloženého materiálu:
1.

o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje:
žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8
výše dotace: 4 163 923 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5 %
název projektu (akce): Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury
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(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/30Z/2012
Odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu uzavřené se
Základní školou a Mateřskou školou Ploskovice, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č.
11/SML0081 uzavřené dne 29. 12. 2011 se Základní školou a Mateřskou školou Ploskovice,
příspěvková organizace, IČ: 72745126, dle přílohy č. 12 tohoto usnesení.
(Hlasování: 37 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/30Z/2012
Projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad „Propagace rekultivovaných
a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v bodu č. 29 Petra Fencla a Milana
Böhma, zástupců firmy REMA MÉDIA, s.r.o, a Mgr. Pavla Karla Markvarta, ředitele Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
(Hlasování: 31 – 1 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/30Z/2012
Projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad „Propagace rekultivovaných
a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
•

předloženou informaci předkladatele o realizaci projektu „Propagace rekultivovaných a
revitalizovaných území v Ústeckém kraji“, včetně jeho účelnosti, efektivity a
hospodárnosti

•

dopis Úřadu Regionální rady čj. RRSZ 6218/2012 ze dne 30.4.2012

•

dopis Ústeckého kraje čj. 67873/2012/KÚÚK ze dne 18.5.2012, včetně doplňující
informace k dopisu ze dne 22.5.2012 čj. 69300/2012/KÚÚK

•

dopis Úřadu Regionální rady č.j. RRSZ 5494/2012 ze dne 28.5.2012, kterým Úřad
regionální rady reagoval na dopis Ministerstva financí České republiky, Platebního a
certifikačního orgánu ze dne 12.4.2012

•

dopis náměstků ministra pro místní rozvoj a ministra financí ČR ze dne 4.6.2012 a
navazující dopis Ing. Jiřího Šulce ze dne 4.6.2012
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•

informaci o usnesení č. 20/61/2012 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad ze dne 11.6.2012 týkající se iniciativy směřující k ukončení projektu
„Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“

•

zápis z jednání s ředitelem ÚRR Mgr. Pavlem K. Markvartem ze dne 19.6.2012

B)

rozhoduje
s ohledem na přijetí usnesení č. 20/61/2012 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad ze dne 11.6.2012 o předčasném ukončení projektu č. CZ.1.09/4.3.00/37.00871
„Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“ podpořeného
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad z důvodu pozastavení certifikace
celého operačního programu ROP NUTS II Severozápad Ministerstvem financí ČR a tím i
ohrožení proplácení dotace na projekt z Regionálního operačního programu Severozápad a o
ukončení smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/37.00871 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dohodou k 30.6.2012, a to za podmínek,
které v maximální míře budou minimalizovat škodu, která tímto postupem Ústeckému kraji
vznikne,

C)

schvaluje
financování projektu ve výši max. 24 mil. Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje s tím, že
výstupy pořízené v rámci projektu budou dále využívány v rámci propagace Ústeckého kraje.

D)

ukládá
1 . Ing. Pavlu Koudovi, náměstkovi hejtmanky zajistit ukončení platných smluv uzavřených
v souvislosti s realizací projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území
v Ústeckém kraji“ s cílem minimalizovat náklady Ústeckého kraje,
Termín: 30. 6. 2012
2 . Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje podepsat dohody o ukončení planých smluv
uzavřených v souvislosti s realizací projektu „Propagace rekultivovaných a
revitalizovaných území v Ústeckém kraji, a to včetně smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/37.00871
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad.
Termín: 30. 6. 2012

(Hlasování: 28 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/30Z/2012
Předložení rozpočtů upravených na základě usnesení č. 20/29Z/2012, 21/29Z/2012, 22/29Z/2012
ze dne 18. 4. 2012 ke schválení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. předložené nákladové rozpočty upravené žadateli na základě usnesení č. 20/29Z/2012,
21/29Z/2012, 22/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 dle předloženého materiálu, a to v rozsahu
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za
dodržení druhového členění dle předloženého materiálu.
2. vzory smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uvedené v předloženém materiálu
B) ukládá
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Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru ZPZ v návaznosti na usnesení č. 20/29Z/2012,
21/29Z/2012, 22/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 a na souhlas dle bodu A) tohoto usnesení,
zajistit administraci smluv o poskytnutí dotace s žadateli dle předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2012
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/30Z/2012
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje zpracovanou ve smyslu § 4 zák.
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje změnu
koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Tašov, dle přílohy č. 13 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/30Z/2012
Fond vodního hospodářství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření dodatků ke smlouvám již přiznaným dotacím z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje takto:
1. Ke smlouvě č. 11/SML 2439, uzavřené s městysem Peruc, IČ: 00265331, dodatek č. 1
dle přílohy č. 14 tohoto usnesení
2. Ke smlouvě č. 1156/2010, uzavřené s obcí Vrbice, IČ: 00264652, dodatek č. 2 dle
přílohy č. 15 tohoto usnesení
3. Ke smlouvě č. 11/SML 2020, uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem, IČ:
00081531, dodatek č. 1 dle přílohy č. 16 tohoto usnesení
4. Ke smlouvě č. 11/SML 2018, uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem, IČ:
00081531, dodatek č. 1 dle přílohy č. 17 tohoto usnesení
B) u k l á d á
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru ZPZ, předložit dodatky smluv uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/30Z/2012
Strategická průmyslová zóna Triangle - zřízení „SPZ Triangle, příspěvková organizace“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu
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Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014, bude vydán
souhlas se zřízením příspěvkové organizace, která by zajišťovala veškeré činnosti spojené
s provozem a rozvojem SPZ Triangle,
A) zřizuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje:
Název: „SPZ Triangle, příspěvková organizace“
Sídlo: Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem
s účinností od 1.8.2012 a k tomu schvaluje zřizovací listinu č. 249/2012 dle přílohy č. 18
tohoto usnesení.
B) souhlasí
s tím, že změny zřizovací listiny schválené dle bodu 1 tohoto usnesení budou prováděny
Radou Ústeckého kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že bude dodržen účel založení
příspěvkové organizace.
C) ukládá
a) Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré náležitosti spojené se
založením příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace, a to včetně
zápisu do obchodního rejstříku.
Termín: 31. 7. 2012
b) Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání majetku potřebného
k činnosti příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace.
Termín: 31. 12. 2012
Radě Ústeckého kraje jmenovat ředitele příspěvkové organizace SPZ Triangle,
příspěvková organizace.
Termín: 1. 8. 2012

c)

(Hlasování: 34 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/30Z/2012
SPZ Triangle - Projekt parkoviště pro zaměstnance rozšiřovaného areálu závodu společnosti JC
Interiors Czechia s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a. o převodu vlastnictví k nemovitosti:
-

pozemek: část p.p.č. 554/1 o výměře 4 490 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

37

na společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., a to za podmínek
uvedených ve Smlouvě o nájmu nemovitosti dle přílohy č. 19 tohoto usnesení
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, jako správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a
zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN
222232 0014 (Rozhodnutí), bude vydán souhlas s prodejní cenou uvedenou v kupní
smlouvě tvořící přílohu Smlouvy o nájmu nemovitosti dle přílohy č. 19 tohoto usnesení
se společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o. a nebude vydáno vyjádření
doporučující provedení změn či doplnění textu uvedených smluv, nebo obsahující
sdělení, že smlouvy nejsou v souladu s Rozhodnutím,
b. o uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti dle přílohy č. 19 tohoto usnesení se společností
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/30Z/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
změnu výše poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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
z Ve výši: 1 600 000 Kč
na Ve výši: 3 100 000 Kč
Projekt č. 3
Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV 2012
Žadatel: Jana Galinová – Agentura F – Docela velké divadlo
Sídlo: ul. J. Žižky 1616 / 12, 434 01 Most
IČ: 12802310
z Ve výši: 130 000 Kč
na Ve výši: 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
z Ve výši: 670 000 Kč
na Ve výši: 1 500 000 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
z Ve výši: 2 400 000 Kč
na Ve výši: 2 800 000 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: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/30Z/2012
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012 – rozdělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
poskytnutí dotace na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu těmto projektům:
projekt č. 17
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ: 00415090, dotace ve výši 150 000,Kč, kterou se navyšuje celková dotace na 250 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Obnova průčelí kostela sv. Petra a Pavla v
Doksanech
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 53,56 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2012
projekt č.99
Římskokatolická farnost Verneřice, IČ: 64707512, dotace ve výši 250 000,- Kč za
podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Generální oprava kostela sv. Anny ve
Verneřicích
- spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši
min. 54,44 % skutečných celkových předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2012
projekt č. 137
Obec Petrovice, IČ: 00266922, dotace ve výši 138 600,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Projekt na obnovu dobových vitráží
Petrovice
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-

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. 11. 2012
1) dotace poskytnout žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu;

B)

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: 30. 9. 2012

(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/30Z/2012
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013 vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2013 v souladu s přílohou č. 20 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. zajistit zveřejnění dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených
na podporu rodiny 2013 v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 7. 2012
2. Předložit Komisi sociální Rady Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci
v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013
včetně návrhu na dotace jednotlivým žadatelům.
Termín: 1. 10. 2012
(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/30Z/2012
Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální:
příspěvkové organizace
název: Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace
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sídlo:
IČ:

Teplice, U Nových lázní 8, PSČ 415 01
63787814

s příspěvkovou organizací
název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace
sídlo: Dubí, Na Výšině 494, PSČ 417 01
IČ:
63787849
a to dnem 1. 1. 2013
Majetek, práva a závazky zanikající organizace Domov důchodců Teplice, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domov důchodců Dubí,
příspěvková organizace.
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 42/30Z/2012
Změna závazného ukazatele – názvu projektu v usnesení Zastupitelstva ÚK č. 27/29Z/2012
„Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012 – rozdělení dotací“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
změnu závazného ukazatele – změnu názvu projektu „Kulturní léto a vinobraní 2012“ –
projektu č. 10, usnesení č. 27/29Z/2012, z původního názvu „Kulturní léto a vinobraní 2012“
na nový název „Kulturní léto 2012“.
B) ukládá
Bc. Janě Ryšánkové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012
(Hlasování: 33 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 43/30Z/2012
Změna závazného ukazatele – termínu ukončení realizace projektu v usnesení Zastupitelstva ÚK
28/29Z/2012 „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu závazného ukazatele – termínu ukončení realizace projektu v Programu takto:
v části A) projekt č. 63 dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu
do 31. 8. 2012 mění na projekt č. 63 dokončení prací na zachování či obnově kulturní
památky v termínu do 31. 12. 2012

B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace
ve smyslu Článku X. Programu dle přílohy č. 1 B) usnesení Zastupitelstva č.35/27Z/2011 –
schváleného vzoru smlouvy, s podmínkami uvedenými v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 44/30Z/2012
Změna závazného ukazatele – finančního ukazatele spoluúčasti v usnesení Zastupitelstva ÚK
28/29Z/2012 „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu závazného ukazatele – finančního ukazatele spoluúčasti projektů v Programu
v usnesení č. 28/29Z/2012 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 18. 4. 2012 takto:
1) v části A) projekt č. 46 spoluúčast žadatele na nákladech, na zachování či obnově
kulturní památky, ve výši min. 36,08% mění na projekt č. 46 spoluúčast žadatele na
nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min. 10,00%
2) v části A) projekt č. 47 spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově
kulturní památky, ve výši min. 36,66% mění na projekt č. 47 spoluúčast žadatele na
nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min. 10,00%

B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace
ve smyslu Článku X. Programu dle přílohy č. 1 B) usnesení Zastupitelstva č.35/27Z/2011 –
schváleného vzoru smlouvy, s podmínkami uvedenými v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 45/30Z/2012
Změna závazného ukazatele – finančního ukazatele spoluúčasti v usnesení Zastupitelstva ÚK
29/29Z/2012 „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu závazného ukazatele – finančního ukazatele spoluúčasti projektu v Programu
v usnesení č. 29/29Z/2012 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 18. 4. 2012 takto:
v části A) projekt č. 45 spoluúčast žadatele na nákladech, ve výši min. 73,33% mění na
projekt č. 45 spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 40,00%.

B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace
ve smyslu Článku X. Programu dle přílohy č. 1 B) usnesení Zastupitelstva č.36/27Z/2011 –
schváleného vzoru smlouvy, s podmínkami uvedenými v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12. 2012

(Hlasování: 34 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 46/30Z/2012
Změna výše poskytnuté dotace – částky dotace v usnesení Zastupitelstva ÚK 28/29Z/2012
„Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012“
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
změnu výše poskytnuté dotace – částky dotace projektu v Programu v usnesení
č. 28/29Z/2012 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 18. 4. 2012 takto:
v části A) projekt č. 61, Obec Perštejn IČ: 00262072, dotace ve výši 200 000,- Kč mění na
projekt č. 61, Obec Perštejn, IČ 00262072, dotace ve výši 145 511,- Kč.

B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace
ve smyslu Článku X. Programu dle přílohy č. 1 B) usnesení Zastupitelstva č.35/27Z/2011 –
schváleného vzoru smlouvy, s podmínkami uvedenými v části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 47/30Z/2012
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s ust. § 27 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace
Sídlo: Úštěk, 1. máje 59, PSČ 411 45
IČ: 70 840 067
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvková organizace
Sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ 412 01
IČ: 62 770 233
a to dnem 1. září 2012.
Majetek, práva a závazky Základní školy praktické, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková
organizace, přecházejí na přejímací Základní školu speciální, Základní školu praktickou a
Praktickou školu, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkovou organizaci. Název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Základní škola speciální,
Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

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: 31. 8. 2012
(Hlasování: 35 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 48/30Z/2012
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Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve
vybraných oborech vzdělání“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
a) Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních
škol ve vybraných oborech vzdělání“ dle přílohy č. 21 tohoto usnesení
b) vzor žádosti dle přílohy č. 22 tohoto usnesení

B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraj „Stipendium pro žáky středních
škol ve vybraných oborech vzdělání“ dle přílohy č. 21 a přílohy č. 22 tohoto usnesení
zveřejněním na internetových stránkách Ústeckého kraje a zajistit oznámení o vyhlášení
uvedeného programu v periodickém tisku.
Termín: 15. 7. 2012
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 49/30Z/2012
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
a) Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ dle
přílohy č. 23 tohoto usnesení
b) vzor žádosti dle přílohy č. 24 tohoto usnesení

B) u k l á d á
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraj „Příspěvek na dojíždění“ dle
přílohy č. 23 a přílohy č. 24 tohoto usnesení zveřejněním na internetových stránkách
Ústeckého kraje a zajistit oznámení o vyhlášení uvedeného programu v periodickém tisku.
Termín: 15. 7. 2012
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 50/30Z/2012
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast
školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
změnu závazných ukazatelů UZ 33 353 na jednotlivé školy a školská zařízení dle
předloženého materiálu.
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 51/30Z/2012
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádost o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, 2008 a 2009 tj.
s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Pořízení územního plánu Vražkov do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Čeradice do 31. 12. 2012
- Územní plán obce Velké Žernoseky do 30. 3. 2013
- Územní plán obce Labská Stráň do 30. 6. 2013
- Územně plánovací dokumentace Pětipsy do 31. 12. 2013
- Územní plán obce Klapý do 30. 6. 2014
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 52/30Z/2012
Projekt "Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu v Česko saském pohraničí" – změna smlouvy
o spolupráci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/25Z/2011 ze 7. 9. 2011.
B) schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem (Ústeckým krajem) a projektovými partnery
(Asociace hotelů a restaurací České republiky a IHK Bildungszentrum Dresden gGmbH)
projektu "Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu v česko saském pohraničí “ dle přílohy č.
25 tohoto usnesení.
(Hlasování: 33 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 53/30Z/2012
Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje – Oblast podpory 6: Soutěž Vesnice
roku 2012
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 oceněným stuhou či diplomem:
1) Obci Koštice (okr. Louny)
439 21 Koštice 26
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IČ 00265055
ve výši: 320 tis. Kč
Zlatá stuha – vítěz krajského kola
Diplom za rozvíjení lidových tradic
2) Obci Klapý (okr. Litoměřice)
411 16 Klapý 200
IČ 00263796
ve výši: 125 tis. Kč
Modrá stuha za společenský život
3) Obci Obrnice (okr. Most)
Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČ 00266116
ve výši: 125 tis. Kč
Bílá stuha za činnost mládeže
4) Obci Srbská Kamenice (okr. Děčín)
407 15 Srbská Kamenice 54
IČ 00831387
ve výši: 125 tis. Kč
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
5) Obci Mnetěš (okr. Litoměřice)
Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ 00264075
ve výši: 125 tis. Kč
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
6) Obci Vrbice (okr. Litoměřice)
Hlavní 47,41164 Vrbice u Roudnice nad Labem
IČ 00264652
ve výši: 40 tis. Kč
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Diplom Cena naděje pro živý venkov
7) Obci Slavětín (okr. Louny)
Na Městečku 50, 43909 Slavětín nad Ohří
IČ 00265497
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za vzorné vedení kroniky
8) Obci Martiněves (okr. Litoměřice)
Pohořice 24, Martiněves, 41119 Mšené-lázně
IČ 00264024
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu (Fulínova cena)
9) Obci Výsluní (okr. Chomutov)
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431 83 Výsluní 14
IČ 00262251
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
10) Obci Chbany (okr. Chomutov)
431 57 Chbany 19
IČ 00261882
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za záchranu genofondu hrušní v Ústeckém kraji
11) Obci Nové Sedlo (okr. Louny)
Hlavní 27, Nové Sedlo, 43801 Žatec 1
IČ 00265292
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za expozici o historii obce
12) Obci Strupčice (okr. Chomutov)
431 14 Strupčice 51
IČ 00262145
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za dynamický rozvoj obce
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 54/30Z/2012
Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Páteřní komunikace
rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schválilo
dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen
„zákon“) odůvodnění významné veřejné zakázky, na stavební práce s názvem „Páteřní
komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice“dle přílohy č. 26 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
54/30Z/2012 - 57/30Z/2012

Usnesení č. 55/30Z/2012
Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u obce
Siřejovice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schválilo
dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dále jen
„zákon“) odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová
komunikace u obce Siřejovice“ dle přílohy č. 27 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
47

54/30Z/2012 - 57/30Z/2012

Usnesení č. 56/30Z/2012
Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města
Roudnice nad Labem“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schválilo
dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„zákon“) odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová
komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 28 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
54/30Z/2012 - 57/30Z/2012

Usnesení č. 57/30Z/2012
Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města
Chomutova“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schválilo
dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen
„zákon“) odůvodnění významné veřejné zakázky, na stavební práce s názvem „Nová
komunikace u města Chomutova“ dle přílohy č. 29 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro usnesení č.
54/30Z/2012 - 57/30Z/2012

1.
Usnesení č. 58/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

B)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje PhDr. Martinu Musílkovi,
bytem: Plzeňská 1261, Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf 1, RČ: 731115/2398 (podíl 1/2)
a Markétě Musílkové, bytem: Pražská 141/22, Liberec, Liberec II-Nové Město, 460 01,
RČ: 786030/2373 (podíl 1/2), a to:
- pozemek: p. p. č. 4740/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 4740/1 o výměře 20627 m2, druh
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pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 4605151/2011 ze dne 29. 8. 2011)
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 26.348,Kč, která bude uhrazena formou splátek, a to:
- 16.348,- Kč do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy
- 5.000,- Kč do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci od podpisu kupní
smlouvy
- 5.000,- Kč do 15. dne druhého kalendářního měsíce následujícího od podpisu kupní
smlouvy
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.
C)

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. 59/30Z/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 Jiřímu Dostálovi, bytem:
Dolní Habartice 11, 405 02 Děčín 2, RČ: 700721/2410, a to:
- pozemek: p. p. č. 1775/1 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Dolní Habartice, k. ú. Dolní Habartice, zapsané na LV č. 180 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.080,- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2013

3.
Usnesení č. 60/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu JUDr. Antonovi
Mikolajovi, bytem: Na Spádu 2858/1, 400 11 Ústí nad Labem, a to:
pozemek: p.p.č. 389/2 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 389 o výměře 9563 m2 dle geometrického
plánu č. 58-146/2011 ze dne 7.9.2011),
obec Křešice, k.ú. Sedlec u Litoměřic, zapsané na LV č. 204 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.651,Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

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

4.
Usnesení č. 61/30Z/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.

B)

o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, a
to:
- pozemek: p.p.č. 679/7 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba LV 2893,
- pozemek: p.p.č. 679/8 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsané na LV č. 1269 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 9.946,-Kč a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, IČ:
46773509.

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

5.
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Usnesení č. 62/30Z/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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje paní Vlastě Bendové,
bytem Karla Stanislava Sokola 2967, Louny, PSČ: 440 01, a to:
- pozemek: p. č. 2691/6 o výměře 183 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 2691/1 o výměře 2392 m2
geometrickým plánem č. 3378-527/2007 ze dne 18. 2. 2008),
- pozemek: p. č. 2691/13 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p. p. č. 2691/1 o výměře 2392 m2
geometrickým plánem č. 4259-98/2012 ze dne 7. 3. 2012),
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 208.916,- Kč a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní
akademie generála Františka Fajtla Louny, p. o., Osvoboditelů 497, 440 64 Louny, IČ:
61357553.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

6.
Usnesení č. 63/30Z/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 Mgr. Radkovi Homolkovi,
bytem Purkyňova 1263, Louny, PSČ: 440 01, a to:
- pozemek: p. č. 2689/9 o výměře 160 m2, druh pozemku: zahrada (pozemek oddělen z
p. p. č. 2689/1 o výměře 1082 m2 geometrickým plánem č. 4259-98/2012 ze dne 7. 3.
2012),
obec Louny, k. ú. Louny, zapsané na LV č. 3030 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 117.349,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie
generála Františka Fajtla Louny, p. o., Osvoboditelů 497, 440 64 Louny, IČ: 61357553.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012
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7.
Usnesení č. 64/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/28Z/2012 bod 2. ze dne 22. 2. 2012.

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p. p. č. 226/3 o výměře 8009 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 226/1 o výměře 8064 m2, geometrickým plánem č. 199-59/2012 ze dne
12.3.2012)
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV č. 139 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Nejnižší podání: 660 000,- Kč
2. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 198 000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Ústav sociální
péče Lobendava, příspěvková organizace, se sídlem: Lobendava 105, PSČ 407 84,
IČ: 47274549.

8.
Usnesení č. 65/30Z/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) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Václavu a Haně
Řebíkovým, bytem Dolní 307, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, a to:
- pozemek: p.p.č. 1468/5 díl „a“ o výměře 185 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda (k pozemkové parcele č. 1468/5 byl geometrickým plánem pro
změnu hranice pozemku č. 496-11263/2012 ze dne 11. 1. 2012 přisloučen díl „a“, který
byl oddělen z pozemkové parcely č. 1472/1)
obec Hora Svaté Kateřiny, k.ú. Hora Svaté Kateřiny, zapsané na LV č. 242 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za
kupní cenu 6.118,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové
organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny, Dolní 310,
příspěvková organizace, IČ: 47326484.

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
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9.
Usnesení č. 66/30Z/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) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Miloši a Věře
Čížkovým, bytem Havlíčkova 1106/7, 407 46 Krásná Lípa, a to:
- pozemek: st.p.č. 1414 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba LV 987, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
obec Krásná Lípa, k.ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1516 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 5.717,- Kč
a vyjmutí uvedené nemovitosti 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) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

10.
Usnesení č. 67/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o budoucím prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
IČ: 49099469, a to vodohospodářské stavby:
- kanalizace - STOKA „A“ o délce cca 71 bm na p.p.č 1187/1 a cca 30 bm
na p.p.č. 1340 v k.ú. Trmice
- vodovodní řád - ŘÁD „V1“ o délce cca 76 bm na p.p.č 1187/1 a cca 33 bm
na p.p.č. 1340 v k.ú. Trmice
budovaných v rámci investiční akce „Transformace DOZP Hliňany – novostavba dvojdomku
p.p.č. 1244, Trmice“ za kupní cenu, která bude stanovena ve vazbě na skutečné připojení osob
- kanalizace, tj. 3.060,--Kč/osoba, vodovod 3.480,-- Kč/osoba.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit žádost o budoucí prodej (odkup)
vodohospodářské stavby, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2012

11.
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Usnesení č. 68/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Mnetěš, se
sídlem Mnetěš 28, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264075, a to:
- pozemek: p.p.č. 730/3 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 730/1 o výměře 3266 m2 dle geometrického
plánu č. 371-602/2011 ze dne 14.7.2011),
- pozemek: p.p.č. 730/4 o výměře 334 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 730/1 o výměře 3266 m2 dle geometrického
plánu č. 371-602/2011 ze dne 14.7.2011),
- pozemek: p.p.č. 742/9 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 742/2 o výměře 9550 m2 dle geometrického
plánu č. 371-602/2011 ze dne 14.7.2011),
obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš zapsané na LV č. 660 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

B)

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

12.
Usnesení č. 69/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Vědomice,
se sídlem Na Průhonu 270, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264598, na budoucí
darování (převod) nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 87/8 o výměře max. 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: část p.p.č. 88/1 o výměře max. 650 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: část p.p.č. 88/68 o výměře max. 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: část p.p.č. 88/69 o výměře max. 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 323/1 o výměře 1268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Vědomice, k.ú. Vědomice zapsaných na LV č. 586 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za podmínky zřízení věcného
břemene spočívající v právu vstupu a vjezdu na převáděné pozemky ve prospěch Ústeckého
kraje.
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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. 11. 2012

13.
Usnesení č. 70/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Vrbičany,
se sídlem Vrbičany č.p. 35, PSČ 411 21 Vrbičany, IČ: 00828807, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
pozemek: část p.p.č. 154 o výměře max. 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Vrbičany, k.ú. Vrbičany u Lovosic zapsané na LV č. 221 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
-

pozemek: část p.p.č. 502 o výměře max. 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Siřejovice, k.ú. Siřejovice zapsané na LV č. 505 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. 11. 2012

14.
Usnesení č. 71/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Zabrušany, se sídlem Zabrušany 1, PSČ 417 71, Zabrušany, IČ: 00266647, na budoucí
darování (převod) nemovitostí, a to:
pozemek: část p.p.č. 70/6 o výměře max. 3470 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany zapsané na LV č. 491 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj

-

pozemek: část p.p.č. 216/1 o výměře max. 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Želénky zapsané na LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

-
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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. 11. 2012

15.
Usnesení č. 72/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Novosedlice,
se sídlem Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531, na budoucí darování
(převod) nemovitostí, a to:
- část tělesa komunikace č. III/25347 včetně příslušenství a součástí – úsek od křižovatky
se silnicí III/25345 do křižovatky s místní komunikací „Obchvatová“ v délce 0,920 km
(staničení 0,000 – 0,920 km) na pozemcích p.č. 549, p.č. 550/1, p.č. 565/1 a část p.č.
682/1,
- pozemek: p.č. 549 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 550/1 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 565/1 o výměře 4793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: část p.č. 682/1 o výměře max. 550 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, pozemky zapsané na LV č. 1155 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. 11. 2012

16.
Usnesení č. 73/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Štětí, se
sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08 Štětí, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.p.č. 1535/9 o výměře 1328 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.p.č. 1535/1 o výměře 14753 m2 dle geometrického plánu č.
1472-753/2011 ze dne 9.11.2011),
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- pozemek: p.p.č. 1535/2 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1535/3 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 1535/4 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 1535/5 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1535/6 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.p.č. 1535/7 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1535/8 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Štětí, k.ú. Štětí I. zapsané na LV č. 1552 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.
Termín: 30. 11. 2012

17.
Usnesení č. 74/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chodouny, se
sídlem Chodouny 20, PSČ 411 71 Chodouny, IČ: 00263699, a to:
- pozemek: p.p.č. 1631/11 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 1513/3 o výměře 6385 m2 dle geometrického plánu
č. 201-778/2011 ze dne 9.12.2011),
- pozemek: p.p.č. 1631/1 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 1513/4 o výměře 7666 m2 dle geometrického plánu
č. 201-778/2011 ze dne 9.12.2011),
obec Chodouny, k.ú. Chodouny zapsané na LV č. 562 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012
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18.
Usnesení č. 75/30Z/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. 1478/7 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1478/1 o výměře 14871 m2 dle
geometrického plánu č. 260-199/2011 ze dne 4.1.2012),
- pozemek: p.p.č. 1482/5 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1482/4 o výměře 3222 m2 dle
geometrického plánu č. 259-199/2011 ze dne 30.12.2011),
- pozemek: p.p.č. 1482/6 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1482/4 o výměře 3222 m2 dle
geometrického plánu č. 259-199/2011 ze dne 30.12.2011),
obec Křesín, k.ú. Křesín zapsané na LV č. 558 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.
Termín: 30. 11. 2012

19.
Usnesení č. 76/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Očihov, se
sídlem: Očihov čp. 7, 439 87 Očihov, IČ: 00556378, a to:
- pozemek: p.p.č. 2835/3 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 2851/3 o výměře 539 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.p.č. 2875/2 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- stavba chodníku na pozemku p.č. 2851/5 o výměře 53,85 m2
obec Očihov, k.ú. Očihov, pozemky zapsané na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

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

20.
Usnesení č. 77/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Koštice, se
sídlem: Koštice 26, 439 21 Koštice, IČ: 00265055 a to:
- pozemek: p.p.č. 422/5 o výměře 1903 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- část tělesa komunikace III/2466 včetně příslušenství a součástí v úseku od začátku obce
až na konec silnice III/2466 v délce cca 0,246 km (provozní staniční od km 0,560 do km
0,806) na pozemku p.č. 422/5
obec Koštice, k.ú. Želevice, zapsaný na LV č. 538 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválené v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

21.
Usnesení č. 78/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Žerotín, se
sídlem Žerotín 95, 440 01 Louny, IČ: 556505 a to:
- pozemek: p.č. 847/1 o výměře 2894 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (p.p.č 847/1 vznikl sloučením p.p.č. 847/1 díl a o výměře 2592 m2 a
p.p.č 869/1 díl c o výměře 302 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 25389/2012 ze dne 13.3.2012),
- část tělesa komunikace III/23724 včetně příslušenství a součástí v úseku od začátku
obce až na konec silnice III/23724 v délce cca 0,299 km (provozní staničení od km 0,000
do km 0,299) na pozemku p.č. 847/1 o výměře 2894 m2 (p.p.č 847/1 vznikl sloučením
p.p.č. 847/1 díl a o výměře 2592 m2 a p.p.č 869/1 díl c o výměře 302 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 253-89/2012 ze dne 13.3.2012),
v obci Žerotín, k.ú. Žerotín u Panenského Týnce, zapsané na LV č. 360 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
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nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

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

22.
Usnesení č. 79/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk,
se sídlem tř. 9. května 1366, Rumburk, 408 01, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p.p.č. 38/16 o výměře 642 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/17 o výměře 109 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/18 o výměře 69 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/19 o výměře 81 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/20 o výměře 25 m2,
- pozemek: p.p.č. 38/21 o výměře 29 m2,
(vše odděleno z p.p.č. 38/8 o výměře 11782 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 1106-254/2011 ze dne 15. 12. 2011)
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsané na LV č. 2621 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

23.
Usnesení č. 80/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Veliká Ves, se
sídlem Podlesice 53, Podbořany, 441 01, IČ: 00262188, a to:
- pozemek: část p.p.č. 587 díl „e“ o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 587 o výměře 13536 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 315-149/2011 ze dne 31. 10. 2011)
- pozemek: část p.p.č. 756/1 díl „d“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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- pozemek: část p.p.č. 756/1 díl „j“ o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z p.p.č. 756/1 o výměře 16468 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 315-149/2011 ze dne 31. 10. 2011)
obec Veliká Ves, k.ú. Veliká Ves, zapsané na LV č. 342 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

25.
Usnesení č. 81/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litvínov, se
sídlem nám. Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2920/4 díl „b“ o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (sloučen do pozemku p.č. 2286/6 o výměře 371 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: část p.p.č. 2920/4 díl „g“ o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (sloučen do pozemku p.č. 2826 o výměře 5112 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: část p.p.č. 2920/4 díl „i“ o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (sloučen do pozemku p.č. 2920/1 o výměře 2955 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: p.p.č. 2920/15 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělený z pozemku p.č. 2920/3 o výměře 1251 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: p.p.č. 2920/16 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělený z pozemku p.č. 2920/3 o výměře 1251 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: p.p.č. 2920/17 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (oddělený z pozemku p.č. 2920/4 o výměře 2122 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: část p.p.č. 2920/3 díl „n“ o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (sloučen do pozemku p.č. 2920/8 o výměře 2557 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: část p.p.č. 2920/4 díl „o“ o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (sloučen do pozemku p.č. 2920/8 o výměře 2557 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: část p.p.č. 2920/3 díl „p“ o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (sloučen do pozemku p.č. 2920/11 o výměře 153 m2
geometrickým plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: část p.p.č. 2920/9 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
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pozemek: část p.p.č. 2920/10 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
-

2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje ČR – Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390,
a to:
- pozemek: p.p.č. 2920/4 o výměře 1662 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z pozemku p.č. 2920/4 o výměře 2122 m2 geometrickým
plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
- pozemek: p.p.č. 2920/3 o výměře 1017 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělený z pozemku p.č. 2920/3 o výměře 1251 m2 geometrickým
plánem č. 2183-109/2009 ze dne 15.4.2010)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
B)

ukládá
1. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012
2.

Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

26.
Usnesení č. 82/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ:
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 450/9 o výměře 538 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Boreč u Lovosic, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, 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)

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 uvedené v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2013

27.
Usnesení č. 83/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky,
IČ: 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 4529 o výměře 14887 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 4791 o výměře 25146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví státu:
Pozemkový fond České republiky, 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) 2. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2013

28.
Usnesení č. 84/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ:
45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 719/1 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Ročov, k.ú. Horní Ročov, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: Pozemkový fond České republiky,
- pozemek: p.p.č. 1252/6 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1252/4 o výměře 320 m2 geometrickým plánem č.
329-58/2010 ze dne 13. 5. 2010)
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obec Líšťany, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2013

29.
Usnesení č. 85/30Z/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. 278/2 o výměře 526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Ohníč, k.ú. Ohníč, 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. 32/12/4120 a doložky dle
přílohy č. 30 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. 278/2 o výměře 526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Ohníč, k.ú. Ohníč, 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. 10. 2012

30.
Usnesení č. 86/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí
Novosedlice, se sídlem Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 00266531, na budoucí
darování (nabytí) nemovitostí, a to:
- těleso místní komunikace „Obchvatová“ včetně příslušenství a součástí – úsek od
křižovatky se silnicí III/25345 do křižovatky se silnicí III/25347 v délce 0,591 km
(staničení 0,860 – 0,920 km) na pozemcích p.č. 1135/1, 1135/2 a 1135/3,
- pozemek: p.č. 1135/1 o výměře 3506 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1135/2 o výměře 3260 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 4834 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, pozemky zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Obec Novosedlice.

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. 11. 2012

31.
Usnesení č. 87/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Štětí, se sídlem
Mírové náměstí 163, PSČ 411 08 Štětí, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.p.č. 366/14 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Štětí I. zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pro město Štětí a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

32.
Usnesení č. 88/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

65

A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: st.p.č. 96 o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
obec Výškov, k.ú. Výškov u Počerad, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro ČR ŘSD a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 0080837. Ústecký kraj se zavazuje, že
předmětnou nemovitost nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům on sám,
ani nebude k takovým účelům pronajímat, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak
nezcizí touto smlouvou nabytou nemovitost po dobu nejméně deseti let a nezatíží ji během
této doby zřízením zástavního práva.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je dar (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2013

33.
Usnesení č. 89/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Šluknov, se
sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 3083/2 o výměře 351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3083 o výměře 761 m2,
geometrickým plánem č. 333-156/2008 ze dne 11. 11. 2008)
obec Šluknov, k. ú. Císařský, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Šluknov a předání uvedené nemovitosti
k hospodaření příspěvkové organizaci Střední lesnická škola a Střední odborná škola
sociální, Šluknov, příspěvková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov,
IČ: 47274719.

B)

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

34.
Usnesení č. 90/30Z/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
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 190/4 o výměře 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blšany, k.ú. Blšany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání 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. ULN/41/2012 a doložky dle
přílohy č. 31 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. 190/4 o výměře 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Blšany, k.ú. Blšany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

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

35.
Usnesení č. 91/30Z/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. 3209/3 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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. 1925/2012 a doložky dle
přílohy č. 32 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. 3209/3 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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: 30. 11. 2012

36.
Usnesení č. 92/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) spoluvlastnického podílu ½ 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: podíl ½ p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 7938 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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. 2348/2012 a doložky dle
přílohy č. 33 tohoto usnesení, týkající se převodu spoluvlastnického podílu ½ 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: podíl ½ p.p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 7938 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ½
nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

37.
Usnesení č. 93/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238 na
budoucí přijetí daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- pozemek: p.p.č. 440/8 o výměře 3063 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- stavba místní komunikace umístěné na pozemku p.č. 485/1
- pozemek: p.p.č. 485/1 o výměře 211 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 485 o výměře 342 m2 geometrickým plánem č. 3474/724-029/2012 ze dne 30.3.2012)
obec Děčín, k. ú. Podmokly zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín
- pozemek: p.p.č. 1559/3 o výměře 1450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p.
p. č. 1559 o výměře 1925 m2 geometrickým plánem č. 3474/724-029/2012 ze dne
30.3.2012)
- stavba místní komunikace umístěné na pozemku p.č. 1559/3
obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

38.
Usnesení č. 94/30Z/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. 1644 o výměře 4030 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 161.200,--Kč (4030 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)1. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2012

39.
Usnesení č. 95/30Z/2012
69

Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velká Bukovina, se
sídlem Velká Bukovina 178, 407 29, IČ: 00555886, a to:
- pozemek: p.p.č. 2783/1 o výměře 1148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velká Bukovina, k.ú. Velká Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro obec Velká Bukovina, za kupní cenu
45.920,--Kč (1148 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

40.
Usnesení č. 96/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Šluknov, se
sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 950/2 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 950 o výměře 429 m2,
geometrickým plánem č. 1608-20/2011 ze dne 19. 7. 2011)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Šluknov za kupní cenu 3.540,- 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

41.
Usnesení č. 97/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Žatec, IČ 00265781,
se sídlem náměstí Svobody 1, Žatec, PSČ 438 24, a to:
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- pozemek: p.č. 224/3 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 224/1 o výměře 18049 m², druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: zeleň dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
5205-154/2011 ze dne 26.9.2011)
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec za kupní cenu 1.750,-Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2012

42.
Usnesení č. 98/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Holedeč, IČ
00556297, se sídlem Holedeč 30, Žatec, PSČ 438 01, a to:
- pozemek:p.č. 1672/6 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 1672/4 o výměře 8425
m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 432-163/2011 ze dne 9.11.2011)
obec Holedeč, k.ú. Holedeč, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro obec Holedeč za kupní cenu 4.800,- Kč a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2012

43.
Usnesení č. 99/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků Dagmar
Polákové (podíl 1/8), bytem Prosecká 685/111, Praha 9, Prosek, PSČ 190 00, Markéty
Rubínové (podíl 1/8), bytem Hejnická 187/5, Praha 9, Střížkov, PSČ 190 00, Jiřího Valtera
(podíl 1/4), bytem Dvorce 26, Lysá nad Labem, PSČ 289 22, Ing. Jany Večerové (podíl 1/4),
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bytem 28. pluku 211/35, Praha 10, Vršovice, PSČ 100 00 a JUDr. Vladimíra Zemana (podíl
1/4), bytem 28. pluku 211/35, Praha 10, Vršovice, PSČ 100 00, a to:
- pozemek: p.č. 712 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek p.č. 713 o výměře 4 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(pozemky byly odděleny z pozemku st.p.č. 10/1 o celkové výměře 654 m², druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.112-14/2012 ze dne 8.2.2012)
obec Starý Šachov, k.ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 1.600,- Kč a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2012

44.
Usnesení č. 100/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 100/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011.

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Luďka Tesarčíka,
bytem Komenského 84/9, 460 05 Liberec 5, a to:
- pozemek: p. p. č. 631/9 o výměře 25 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 631 o
výměře 1414 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 113-62/2012 ze dne
17.4.2012)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 23 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Mgr. Luďka Tesarčíka za kupní cenu 5.000,Kč.

C)

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

45.
Usnesení č. 101/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Mgr. Luďka Tesarčíka a
Mgr. Aleny Tesarčíkové, oba bytem Komenského 84/9, 460 05 Liberec 5, a to:
- pozemek: p. p. č. 372/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č.
372/5 o výměře 365 m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 196-62/2012 ze
dne 17.4.2012)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 221 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Mgr. Luďka Tesarčíka
a Mgr. Alenu Tesarčíkovou (SJM) za kupní cenu 3.000,-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

46.
Usnesení č. 102/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Vlasty Titěrové, bytem
Mrázova 843/5, 412 01 Litoměřice, Předměstí, a to:
- pozemek: p. p. č. 503/8 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsané na LV č. 467 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Vlastu Titěrovou za kupní cenu 800,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

47.
Usnesení č. 103/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Christy Banincové, bytem
Máchova 1195/18, 408 01 Rumburk, a to:
- pozemek: p. p. č. 79/5 o výměře 12 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 79/2 o výměře 923 m2,
geometrickým plánem č. 394-11/2012)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 556 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Christu Banincovou za kupní cenu 2.640,- 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) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

48.
Usnesení č. 104/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Petra Bartoše, bytem
Sluneční 2486, 470 01 Česká Lípa, a to:
- pozemek: p. p. č. 3576 (podíl 2/12) o výměře 1864 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na LV 8159
- pozemek: p. p. č. 3780/8 (podíl 2/24) o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na LV 8111
- pozemek: p. p. č. 4309/15 (podíl 2/24) o výměře 41 m2, druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany: menší
chráněné území, zapsaný na LV 8158
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Petra Bartoše za kupní
cenu 180.005,- 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. 105/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Petra Seligera, bytem
Krokova 2473, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3532/3 o výměře 3631 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3532/4 o výměře 794 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3572/2 o výměře 3631 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3572/3 o výměře 643 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 8160 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Petra
Seligera (podíl ¼)
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- pozemek: p. p. č. 3532/5 o výměře 1328 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. č. 3532/2 o
výměře 67356 m2 geometrickým plánem 2851-83/2011)
- pozemek: p. p. č. 3572/4 o výměře 212 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. č. 3572/1 o
výměře 10010 m2 geometrickým plánem 2851-83/2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Petra Seligera (podíl ¼ ) za kupní
cenu 524.650,- 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

50.
Usnesení č. 106/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Chochela, bytem
Malá Veleň 23, 405 02 Děčín, a to:
- pozemek: p. p. č. 1403/7 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území (pozemek vznikl oddělením
„dílu a“ o výměře 10 m2, z p. p. č. 1403/2 o výměře 2080 m2 a přisloučením „dílu b“ o
výměře 9 m2 z p. p.č. 1384 o výměře 735 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 419-141/2011 ze dne 29. 8. 2011)
- pozemek: p. p. č. 1409/3 o výměře 39 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1409 o výměře 1562 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 413-116/2011 ze dne 9. 6. 2011)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 281 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Pavla Chochela za kupní cenu 11.600,- Kč
(58 m2).

C)

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. 12. 2012

51.
Usnesení č. 107/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
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usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 83/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.
B)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ladislava Hynka, bytem
Dvořákova 1326/17, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/14 o výměře 411 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/2
o výměře 38.443 m2, geometrickým plánem č. 489-54/2012)
- pozemek: p. p. č. 814/15 o výměře 246 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/4
o výměře 12.754 m2, geometrickým plánem č. 489-54/2012)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ladislava Hynka (podíl 1/6)
za kupní cenu 54.750, -Kč (109,5 m2)
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Hynka,
bytem V Sídlišti 380, 407 11 Děčín 9, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/14 o výměře 411 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/2
o výměře 38.443 m2, geometrickým plánem č. 489-54/2012)
- pozemek: p. p. č. 814/15 o výměře 246 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/4
o výměře 12.754 m2, geometrickým plánem č. 489-54/2012)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Miroslava Hynka (podíl 1/6)
za kupní cenu 54.750, -Kč (109,5 m2)
3. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Lenky Nídrové, bytem
Kamenická 511/38, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. p. č. 814/14 o výměře 411 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/2
o výměře 38.443 m2, geometrickým plánem č. 489-54/2012)
- pozemek: p. p. č. 814/15 o výměře 246 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území (pozemek byl oddělen z p. p. č. 814/4
o výměře 12.754 m2, geometrickým plánem č. 489-54/2012)
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Lenku Nídrovou (podíl 1/6)
za kupní cenu 54.750, -Kč (109,5 m2)

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2012

52.
Usnesení č. 108/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Otakara Trojáčka, bytem
Tetčiněves 49, 411 45 Úštěk, a to:
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- pozemek: p. p. č. 887/1 o výměře 236 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
sloučením dílu „b“ o výměře 92 m2, z pozemku PK 443/3 o výměře 7712 m2 a dílu „a“ o
výměře 144 m2, z pozemku PK 444 o výměře 11689 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/3 o výměře 107 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
sloučením dílu „d“ o výměře 50 m2, z pozemku PK 442/2 o výměře 5754 m2 a dílu „c“ o
výměře 57 m2, z pozemku PK 443/1 o výměře 5754 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/4 o výměře 103 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 392 o výměře 10862 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/5 o výměře 213 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 390 o výměře 25266 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/6 o výměře 105 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 387 o výměře 8848 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/8 o výměře 146 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 354 díl 1 o výměře 16349 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
obec Polepy, k. ú. Okna u Polep, zapsaných na LV č. 370 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Otakara Trojáčka
- pozemek: p. p. č. 887/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 443/2 o výměře 8637 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/7 o výměře 243 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 386 o výměře 9801 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
obec Polepy, k. ú. Okna u Polep, zapsaných na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Otakara Trojáčka (podíl 23/105)
- pozemek: p. p. č. 338/16 o výměře 88 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
sloučením dílu „c“ o výměře 1 m2, z pozemku PK 276 o výměře 90 m2 a dílů „a+b“ o
výměře 87 m2, z pozemku PK 277 o výměře 1385 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 123-44/2012 ze dne 23. 4. 2012)
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsaných na LV č. 437 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Otakara Trojáčka vše za kupní cenu 221.394,- Kč
(1106,97 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. 12. 2012

53.
Usnesení č. 109/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Kozlové, bytem
Lounky 34, Chodouny, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 887/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 443/2 o výměře 8637 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/7 o výměře 243 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 386 o výměře 9801 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
obec Polepy, k. ú. Okna u Polep, zapsaných na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Evu Kozlovou (podíl 133/245) za kupní
cenu 35.176,- Kč (175,88 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. 12. 2012

54.
Usnesení č. 110/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Věry Brožkové, bytem
Žižkova 888/23, 410 01 Lovosice, a to:
- pozemek: p. p. č. 887/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 443/2 o výměře 8637 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
- pozemek: p. p. č. 887/7 o výměře 243 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek vznikl
oddělením z pozemku PK 386 o výměře 9801 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 91-44/2012 ze dne 27. 4. 2012)
obec Polepy, k. ú. Okna u Polep, zapsaných na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Věru Brožkovou (podíl 1/21) za kupní cenu 3086,Kč (15,43 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. 12. 2012

55.
Usnesení č. 111/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Milana Šámala, bytem
Nové Náměstí 705, 411 08 Štětí, a to:
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- oplocení, kůlny, ocelových vrat, podezdívky z monolitického betonu a trvalých porostů na
pozemku p. č. 3857/6 v k. ú. Roudnice nad Labem, vše oceněné Znaleckým posudkem
č.76-73/2011 ze dne 29.3.2011 znalcem Ing. Zbyňkem Saifrtem
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, za kupní cenu 67.542,- 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. 12. 2012

56.
Usnesení č. 112/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Jaroslavy Hašlarové,
bytem Ke Kurtům 376/17, 142 00 Praha 411, a to:
- pozemek: p. p. č. 3833/6 o výměře 31 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3833/7 o výměře 348 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3833 o výměře 7671 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17. 2. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2539 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Jaroslavu
Hašlarovou, za kupní cenu 56.850,- Kč (379 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. 12. 2012

57.
Usnesení č. 113/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Martina Lobkowicze,
bytem U Malvazinky 151/26, 150 00 Praha 5, Smíchov, a to:
- pozemek: p. p. č. 3535/7 o výměře 54 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3535/1 o
výměře 21427 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne
17. 2. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 3363 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Martina
Lobkowicze, za kupní cenu 22.680,- Kč (54 m2).

B)

ukládá
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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. 12. 2012

58.
Usnesení č. 114/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
1. Ing. Radky Horáčkové, bytem Řipská 2662, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3566/2 o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze
dne 5. 1. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/4 o výměře 264 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2869-16/2012 ze
dne 15. 3 .2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/6 o výměře 172 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2885-37/2012 ze
dne 12. 4. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Radku
Horáčkovou za kupní cenu 48.275,- Kč (podíl ¼ z 1034 m2),
2. Ing. Jana Lhoty, bytem Horymírova 1259, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3566/2 o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze
dne 5. 1. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/4 o výměře 264 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2869-16/2012 ze
dne 15. 3. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/6 o výměře 172 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2885-37/2012 ze
dne 12. 4. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Jana
Lhotu, za kupní cenu 48.275,- Kč (podíl ¼ z 1034 m2),
3. Ing. Jiřího Lhoty, bytem Eledrova 559/11, Praha 8, Bohnice, 181 00 Praha 81, a to:
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- pozemek: p. p. č. 3566/2 o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze
dne 5. 1. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/4 o výměře 264 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2869-16/2012 ze
dne 15. 3. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/6 o výměře 172 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2885-37/2012 ze
dne 12. 4. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Jiřího
Lhotu, za kupní cenu 48.275,- Kč (podíl ¼ z 1034 m2),
4. Ing. Jany Zemanové, bytem K Řípu 2660, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 3566/2 o výměře 598 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze
dne 5. 1. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/4 o výměře 264 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2869-16/2012 ze
dne 15. 3. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3566/6 o výměře 172 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3566 o
výměře 126745 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2885-37/2012 ze
dne 12. 4. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2007 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Janu
Zemanovou, za kupní cenu 48.275,- Kč (podíl ¼ z 1034 m2)
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2012

59.
Usnesení č. 115/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. POHONA PH s. r. o.,
se sídlem Hornická 2500, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 63146304, a to:
- pozemek: p. p. č. 3963/48 o výměře 495 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3963/49 o výměře 73 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
81

(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3963/1 o výměře 9656 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 2832-64/2011 ze dne 5. 1. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3401 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro spol. POHONA
PH s.r.o., za kupní cenu 224.360,- Kč (568 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. 12. 2012

60.
Usnesení č. 116/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Roudnice nad
Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, a to:
- pozemek: p. p. č. 3270/7 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 3270/1 o výměře 2699 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 285183/2011 ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3270/8 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 3270/5 o výměře 525 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
2851-83/2011 ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3272/7 o výměře 2107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 3272/3 o výměře 4730 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 285183/2011 ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3275/24 o výměře 431 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3408/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3574/31 o výměře 1043 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3574/7 o
výměře 1652 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3831/12 o výměře 57 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3831/1 o
výměře 5314 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3832/2 o výměře 65 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3832 o
výměře 271 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3835/29 o výměře 487 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3835/30 o výměře 5 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
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- pozemek: p. p. č. 3835/31 o výměře 1017 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 3835/1
o výměře 15562 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne
17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3835/10 o výměře 93 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3835/11 o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří,
způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3856/1 o výměře 182 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3856/25 o výměře 450 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3856/26 o výměře 274 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 3856/1
o výměře 906 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne
17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3856/2 o výměře 26 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p. p. č. 3857/2 o výměře 498 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3857/11 o výměře 88 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3857/12 o výměře 57 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3857/15 o výměře 114 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 3857/17 o výměře 182 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území (pozemky byly odděleny z p. p. č. 3857/3 o
výměře 1314 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3857/4 o výměře 561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3857/5 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3857/16 o výměře 534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č.
3857/5 o výměře 1314 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011
ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3857/8 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3857/14 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č.
3857/8 o výměře 383 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze
dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3857/9 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3857/13 o výměře 307 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č.
3857/9 o výměře 322 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze
dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3859/57 o výměře 69 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území,
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- pozemek: p. p. č. 3859/58 o výměře 59 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, menší chráněné území (pozemky byly odděleny z p. p. č. 3859/1 o
výměře 1409 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3859/5 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3859/53 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3859/54 o výměře 294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č.
3859/2 o výměře 462 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze
dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3859/33 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3859/55 o výměře 187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3859/56 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č.
3859/33 o výměře 342 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011
ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3860/6 o výměře 40 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3860/9 o výměře 117 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3860/10 o výměře 67 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č. 3860/6 o
výměře 223 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 3861/7 o výměře 25 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3861/9 o výměře 65 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: menší
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 3861/10 o výměře 110 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond (pozemky byly odděleny z p. p. č. 3861/7 o
výměře 200 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne 17.
2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 4216/2 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 4216/3 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 4216/4 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemky byly odděleny z p.
p. č. 4216 o výměře 2070 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 285183/2011 ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 4218/15 o výměře 612 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 4218/17 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. p. č. 4218/2
o výměře 7914 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011 ze dne
17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 4219/5 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
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č. 4219/1 o výměře 1187 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 285183/2011 ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 4265/2 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p.
č. 4265 o výměře 864 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011
ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 4270/2 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 4270/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemky byly odděleny z p.
p. č. 4270 o výměře 818 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2851-83/2011
ze dne 17. 2. 2012)
- pozemek: p. p. č. 4284/2 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 4284/3 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: menší chráněné území, (pozemky byly odděleny z p.
p. č. 4284 o výměře 6513 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 285183/2011 ze dne 17. 2. 2012)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Roudnice
nad Labem, za kupní cenu 1.204.000,- Kč (12040 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. 12. 2012

61.
Usnesení č. 117/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. neschválit výši kupní ceny požadovanou spoluvlastníkem Stanislavou Fučíkovou, bytem
Liškova 2012/8, 412 01 Litoměřice, za tyto nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje:
- pozemek: p. p. č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/60), zapsaný na LV
č. 8111
- pozemek: p. p. č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č.
7938
- pozemek: p. p. č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č. 7938
- pozemek: p. p. č. 3338/9 o výměře 187 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č.
4887
- pozemek: p. p. č. 3338/51 o výměře 118 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č.
4887
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obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, vše zapsané u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 2000,- Kč/m2
(podíly celkem 63,93 m2, tj. celková kupní cena 127.860,- Kč).
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Stanislavy Fučíkové,
bytem Liškova 2012/8, 412 01 Litoměřice, a to:
- pozemek: p. p. č. 3780/8 o výměře 2154 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/60), zapsaný na LV
č. 8111
- pozemek: p. p. č. 3338/54 o výměře 17 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č.
7938
- pozemek: p. p. č. 3568 o výměře 687 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č. 7938
- pozemek: p. p. č. 3338/9 o výměře 187 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č.
4887
- pozemek: p. p. č. 3338/51 o výměře 118 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond (podíl 1/36), zapsaný na LV č.
4887
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, vše zapsané u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 560,- Kč/m2
(podíly 63,93 m2, tj. celková kupní cena 35.800,80 Kč).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, učinit další kroky potřebné pro
majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Roudnice nad Labem za účelem realizace stavby
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“.
Termín: 30. 12. 2012

62.
Usnesení č. 118/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. neschválit výši kupní ceny požadovanou spoluvlastníky Jaromírem Heřmanem, bytem
Chlumčanská 914, 334/01 Dobřany (podíl 3/16), Boženou Houškovou, bytem Karla Voráče
2620/27, 301 00 Plzeň 1 (podíl 3/16), Janem Kozákem, bytem Břidlicová 499/17, 326 00
Plzeň 26 (podíl 1/8), Dagmarou Lukešovou, Houškova 498/5, 326 00 Plzeň 26 (podíl 1/8) a
Jaromírem Nocarem,bytem Poděbradská 1868/5, 288 02 Nymburk (podíl 9/24) za tyto
nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje:
- pozemek: p. p. č. 3472 o výměře cca 2123 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3536 o výměře cca 2054 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2540 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní
cenu 1000,- Kč/m2 (cca 4177 m2, tj. 4.177.000,- Kč).
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2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaromíra Heřmana,
bytem Chlumčanská 914, 334/01 Dobřany (podíl 3/16), Boženy Houškové, bytem Karla
Voráče 2620/27, 301 00 Plzeň 1 (podíl 3/16), Jana Kozáka, bytem Břidlicová 499/17, 326
00 Plzeň 26 (podíl 1/8), Dagmary Lukešové, Houškova 498/5, 326 00 Plzeň 26 (podíl 1/8) a
Jaromíra Nocara, bytem Poděbradská 1868/5, 288 02 Nymburk (podíl 9/24), a to:
- pozemek: p. p. č. 3472 o výměře cca 2123 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 3636 o výměře cca 2054 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2540 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní
cenu 560,- Kč/m2 (cca 4177 m2, tj. 2.339.120,- Kč).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, učinit další kroky potřebné pro
majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Roudnice nad Labem za účelem realizace stavby
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem.
Termín: 30. 12. 2012

63.
Usnesení č. 119/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ: 45797072, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 571/20 o výměře 1651 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek oddělen
z p.p.č. 571/1 o výměře 3611 m2 dle geometrického plánu č. 422-115/2011 ze dne
17.8.2011),
- pozemek: p.p.č. 572/3 o výměře 74 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (pozemek
oddělen z p.p.č. 572/1 o výměře 268 m2 dle geometrického plánu č. 422-115/2011 ze dne
17.8.2012),
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku
+ nákladů spojených s převodem do vlastnictví Ústeckého kraje a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace, IČ: 00080195, se sídlem Dlouhá 75, Lovosice, PSČ: 410 22.

64.
Usnesení č. 120/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrbice, se sídlem
Hlavní 47, Vrbice, 411 64, IČ: 00264652, a to:
- pozemek: p.p.č. 1526/5 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 1526/1 o výměře 6637 m2 geometrickým plánem pro
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rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 175-36/2012
ze dne 5. 3. 2012)
obec Vrbice, k.ú. Vrbice u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro obec Vrbice, za kupní cenu 3.280,-Kč (82 m2 – 40,--Kč/m2) včetně zřízení věcného břemene, jehož obsahem je povinnost
Ústeckého kraje (povinného) strpět zřízení, provoz, údržbu a opravy kanalizace včetně
jejího příslušenství v rozsahu 30 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 175-36/2012 ze dne 5. 3. 2012, jakož
i vstup a vjezd obce Vrbice (oprávněného) na dotčenou nemovitost za účelem zřízení,
stavebních úprav, provozování, oprav a údržby kanalizace, to vše za jednorázovou úhradu
100,- Kč + 20% DPH 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

65.
Usnesení č. 121/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Verneřice, se sídlem
Mírové náměstí 138, Verneřice, 407 25, IČ: 00261742, a to:
- pozemek: p.p.č. 2092/1 o výměře 533 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Verneřice, k.ú. Verneřice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro město Verneřice, za kupní cenu 26.650,--Kč (533 m2
– 50,--Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

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

66.
Usnesení č. 122/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Skršín, se sídlem
Skršín 48, Most 1, 434 01, IČ: 00266141, a to:
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- pozemek: p.p.č. 578/1 o výměře 8696 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Skršín, k.ú. Skršín, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro obec Skršín, za kupní cenu 347.840,--Kč (8696 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

67.
Usnesení č. 123/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Modlany, se sídlem
Modlany 34, 417 13, IČ: 00266493, a to:
- pozemek: p.p.č. 866/3 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 866/6 o výměře 621 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 866/7 o výměře 907 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Modlany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Modlany, za kupní cenu 67.520,--Kč (1688
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

68.
Usnesení č. 124/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/21Z/2012 ze dne 19. 1. 2012.

69.
Usnesení č. 125/30Z/2012
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 71/28Z/2012 bod A) ze dne
22. 2. 2012, a to takto:
v částech:
„ pozemek: p.p.č. 628/1 o výměře 8383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 628/1 o výměře 9599 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 255-12/2008 ze dne 4. 6. 2008)“
a „ za kupní cenu 655.080,--Kč (16377 m2 – 40,--Kč/m2)“
se ruší
a nahrazuje se
„ pozemek: p.p.č. 628/1 o výměře 8721 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z p.p.č. 628/1 o výměře 9599 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 317-16/2012 ze dne 26. 3. 2012)“
a „ za kupní cenu 668.600,--Kč (16715 m2 – 40,--Kč/m2)“

70.
Usnesení č. 126/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 105/5Z/2009 bod B) ze dne
22. 4. 2009, a to takto:
„- pozemek: p.p.č. 994/1 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 994/1 vznikl oddělením z pozemkové parcely č. 994 o
výměře 180 m2 geometrickým plánem č. 337,364-141/2008 ze dne 24. 10. 2008)
v obci Obrnice, k.ú. Obrnice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Most pro obec Obrnice,
- pozemek: p.p.č. 134/1 díl „d“ o výměře 453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (geometrickým plánem č. 337, 364-141/2008 ze dne 24. 10.
2008 oddělen z p.p.č. 134/1 o výměře 16305 m2 a přisloučen do p.p.č. 821/1 o výměře
5169 m2)
- pozemek: p.p.č. 821/1 díl „a“ o výměře 4480 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (geometrickým plánem č. 337, 364-141/2008 ze dne 24. 10.
2008 oddělen z p.p.č. 821/1 o výměře 9064 m2 a nově vzniklá p.p.č. 821/1 má výměru
5169 m2)
- pozemek: p.p.č. 833/2 díl „c“ o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (geometrickým plánem č. 337, 364-141/2008 ze dne 24. 10.
2008 oddělen z p.p.č. 833/2 o výměře 369 m2 a přisloučen do p.p.č. 821/1 o výměře 5169
m2)
v obci Obrnice, k.ú. České Zlatníky zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Most pro obec Obrnice,“
se ruší
a nahrazuje se
„- pozemek: p.p.č. 994/1 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek p.č. 994/1 vznikl oddělením z pozemkové parcely č. 994 o
výměře 180 m2 geometrickým plánem č. 337,364-141/2008 ze dne 9. 5. 2012)
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v obci Obrnice, k.ú. Obrnice zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Most pro obec Obrnice,
- pozemek: p.p.č. 821/1 díl „a“ o výměře 4933 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (geometrickým plánem č. 337, 364-141/2008 ze dne 9. 5. 2012
oddělen z p.p.č. 821/1 o výměře 7142 m2 a nově vzniklá p.p.č. 821/1 má výměru 5070 m2)
- pozemek: p.p.č. 833/2 díl „c“ o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (geometrickým plánem č. 337, 364-141/2008 ze dne 9. 5. 2012
oddělen z p.p.č. 833/2 o výměře 369 m2 a přisloučen do p.p.č. 821/1 o výměře 5070 m2)
v obci Obrnice, k.ú. České Zlatníky zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrální pracoviště Most pro obec Obrnice,“

71.
Usnesení č. 127/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/28Z/2012 ze dne
22. 2. 2012, a to takto:
- za kupní cenu 25.916,- Kč
se ruší a nahrazuje se
- za kupní cenu 25.916,- Kč a této podmínky: v případě, že nedojde na převáděných
pozemcích k realizaci stavby „Transformace ÚSP Lobendava - Obytná novostavba
pro 3 domácnosti včetně terapeutické části na pozemcích p. č. 813/2 a p. č. 835/2,
k. ú. Staré Hraběcí, obec Velký Šenov“ do pěti let od podpisu kupní smlouvy, je
kupující povinen prodat převáděné pozemky zpět prodávajícímu za cenu uvedenou
v kupní smlouvě.

72.
Usnesení č. 128/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 12/SML0095 ze dne 31. 1. 2012 mezi
Ústeckým krajem a manželi Ing. Walterem Tschörnerem, bytem: Kopec 72, Staré Křečany,
407 47, RČ: 420914/014 a Liduškou Tschörnerovou, bytem: 2. polské armády 618/26,
Rumburk, 408 01, RČ: 485424/185, a to dle přílohy č. 34 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dodatek č. 1 k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012

73.
Usnesení č. 129/30Z/2012
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 110/27Z/2011 ze dne 21.12.2011.

B)

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

C)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Bečov u Mostu, a to:
- pozemek: pracovní číslo 2329 o výměře 15971 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2339 o výměře 6378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2350 o výměře 15854 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2365 o výměře 31188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 2405 o výměře 5661 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Bečov, k.ú. Bečov u Mostu, zapsaných na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837,
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 30463 m2 na 75051 m2.

D)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 44588 m2 ve výši 317 920,- Kč.

E)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit soupis nových pozemků, jehož
předmětem je navýšení výměry u nemovitostí uvedených v bodu C) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2012

75.
Usnesení č. 130/30Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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zprávu o hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska statek Kadaň za
rok 2011.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 1 – 75,
vyjma bodů č. 24 a 74

Usnesení č. 131/30Z/2012
„Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
za I. pololetí 2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje za I. pololetí 2012.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 132/30Z/2012
„Plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje na II. pololetí 2012“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje na II. pololetí 2012.
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 133/30Z/2012
Změna v uvolnění předsedy Výboru finančního Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/1Z/2008 bod B tak, že text „předseda
Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje“ se s účinností od 28.6.2012 vypouští.
B) konstatuje,
že uvolnění Ing. Petra Fialy pro výkon funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva
Ústeckého kraje končí dne 27. 6. 2012 a dále funkce předsedy uvedeného výboru bude
vykonávána bez uvolnění.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 134/30Z/2012
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Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za volební
období 2008 - 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů „Zprávu o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje za volební období 2008 – 2012“.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/30Z/2012

–

Dary složkám IZS na území Ústeckého kraje

Příloha č. 2 k usnesení č. 13/30Z/2012

–

Návrh na změnu účelovosti vkladů Ústeckého
kraje do Terezín-město změny, zájmové sdružení
právnických osob

Příloha č. 3 k usnesení č. 13/30Z/2012

–

Přehled využití prostředků z vkladů a příspěvku
Ústeckého kraje do Terezín-město změny,
zájmové sdružení právnických osob

Příloha č. 4 k usnesení č. 17/30Z/2012

–

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/30Z/2012

–

Rozpočtový výhled 2013 – 2017 – rekapitulace

Příloha č. 6 k usnesení č. 18/30Z/2012

–

Rozpočtový výhled 2013 – 2017 – příjmy a
financování

Příloha č. 7 k usnesení č. 18/30Z/2012

–

Rozpočtový výhled 2013 – 2017 – běžné výdaje

Příloha č. 8 k usnesení č. 18/30Z/2012

–

Rozpočtový výhled 2013 – 2017 – kapitálové
výdaje

Příloha č. 9 k usnesení č. 26/30Z/2012

–

Globální grant
1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Ústeckém kraji II - návrh poskytnutí
dotací

Příloha č. 10 k usnesení č. 26/30Z/2012 –

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

Příloha č. 11 k usnesení č. 26/30Z/2012 –

Globální grant 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a škol a školských zařízení v Ústeckém kraji
II – návrh poskytnutí dotací
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Příloha č. 12 k usnesení č. 30/30Z/2012 –

Návrh odstoupení od smlouvy

Příloha č. 13 k usnesení č. 34/30Z/2012 –

Navrhovaná změna PRVKÚK

Příloha č. 14 k usnesení č. 35/30Z/2012 –

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML 2439 uzavřené
s městysem Peruc

Příloha č. 15 k usnesení č. 35/30Z/2012 –

Dodatek č. 2 smlouvy č. 1156/2010 uzavřené s obcí
Vrbice

Příloha č. 16 k usnesení č. 35/30Z/2012 –

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML 2020 uzavřené se
Statutárním městem Ústí nad Labem

Příloha č. 17 k usnesení č. 35/30Z/2012 –

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML 2018 uzavřené se
Statutárním městem Ústí nad Labem

Příloha č. 18 k usnesení č. 36/30Z/2012 –

Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Ústeckého kraje „SPZ Triangle, příspěvková
organizace“

Příloha č. 19 k usnesení č. 37/30Z/2012 –

Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Ústeckým
krajem a Panattoni Czech Republic Development
s.r.o.

Příloha č. 20 k usnesení č. 40/30Z/2012 –

Dotační program Podpora sociálních služeb a
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013

Příloha č. 21 k usnesení č. 48/30Z/2012 –

Motivační program pro střední školství v
Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních
škol ve vybraných oborech vzdělání“

Příloha č. 22 k usnesení č. 48/30Z/2012 –

Žádost o zapojení do Motivačního programu pro
střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium
pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání“

Příloha č. 23 k usnesení č. 49/30Z/2012 –

Motivační program pro střední školství
Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“

Příloha č. 24 k usnesení č. 49/30Z/2012 –

Žádost o zapojení do Motivačního programu pro
střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na
dojíždění“

Příloha č. 25 k usnesení č. 52/30Z/2012 –

Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a
projektovými partnery

Příloha č. 26 k usnesení č. 54/30Z/2012 –

Odůvodnění významné veřejné zakázky

Příloha č. 27 k usnesení č. 55/30Z/2012 –

Odůvodnění významné veřejné zakázky

Příloha č. 28 k usnesení č. 56/30Z/2012 –

Odůvodnění významné veřejné zakázky
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Příloha č. 29 k usnesení č. 57/30Z/2012 –

Odůvodnění významné veřejné zakázky

Příloha č. 30 k usnesení č. 85/30Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
32/12/4120

Příloha č. 31 k usnesení č. 90/30Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
ULN/41/2012

Příloha č. 32 k usnesení č. 91/30Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
1925/2012

Příloha č. 33 k usnesení č. 92/30Z/2012 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
2348/2012

Příloha č. 34 k usnesení č. 128/30Z/2012 –

Dodatek ke kupní smlouvě
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Příloha č. 1 k usnesení č. 9/30Z/2012

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje
1) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9/899, 40179 Ústí nad Labem
IČ: 75151537
Předmět daru :
Počet kusů
17
Defibrilátor AED LIFEPAK 1000, včetně příslušenství
1
Minibus FORD
1
Minilab - nexLAB NL-2000
1
ELITE SCREENS mobilní trojnožka 178 x 178 cm
40
Minikamera DCR-11 CEL-TEC
40
Paměťová karta microSDHC 8GB
30
Statické lano 11mm – 100m
100
Minikamera DCR-11 CEL-TEC
100
Paměťová karta microSDHC 8GB
1
Kalibrační monitor JVC DT-E21L4
2
Suchý potápěčský oblek - URSUIT HEAVY LIGHT RESCUE
2
Podoblek do chladných vod - URSUIT X-TEX HEAVY FINNFILL
2
Interaktivní sestava
Celková cena daru činí 2.783.859,31 Kč včetně DPH.
2) ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70886300
Předmět daru :
Počet kusů
10
Defibrilátor AED LIFEPAK 1000, včetně příslušenství
9
Soupravy dýchacích přístrojů Dräger
1
Vyprošťovací zařízení LUKAS
1
Blade servew + licence
9
Kombinéza AGAMA Master
9
Boty MARES
20
Termos s kohoutkem
1
Switch 1Gbps, 48p
Paletový vozík DF-AR-02
2
- CHP Česká Kamenice
Centrum humanitární pomoci v České Kamenici při HZS
1
Vysavač profesionál PPV-2050 VACUUM CLEANER
1
Vozík úklidový
1
Tabule 200x300 cm
2
Tabule 120x60 cm
2
Tabule 100x30 cm
1
Prodlužovák profi bubnový
1
Tiskárna Canon i-SENSYS MF8360Cdn
1
Notebook Acer TravelMate 7750ZG-B954G75Mnss
1
Můstek jednostranný
Celková cena daru činí 2.394.880,30 Kč včetně DPH.
3) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký
Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 71173811
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
1
Záchranné stany – stanová základna
8
Notebook ACER Aspire 5742G-374G75Mnkk černý
8
Laserová multifunkce CANON i-Sensys MF-8030Cn
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Cena vč. DPH
587.272,31
890.334,660.000,3.299,77.400,12.600,93.600,187.440,26.400,71.664,66.354,107.496,-

Cena vč. DPH
345.454,30
806.745,504.000,467.405,45.020,39.800,117.921,11.000,3.690,4.150,11.000,3.440,12.990,14.099,8.166,-

Cena vč. DPH
238.680,359.748,262.933,-
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8
Projektor EPSON EB-W9
8
PEACH Smart Photo laminator A3, šířka štěrbiny 330 mm
159
Požární hadice
1
Sada hadic 2
1
Sada hadic 5
1
Hadice B75 techmatex
15
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 1.134.731,76 Kč včetně DPH.
4) Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.680,- Kč včetně DPH.
5) Město Chřibská
č. p. 197, 407 44 Chřibská
IČ: 00261378
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.680,- Kč včetně DPH.
6) Město Bohušovice nad Ohří
Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČ: 00263362
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.680,- Kč včetně DPH.
7) Obec Líšťany
U Svatého Jána 100, 440 01 Louny 1
IČ: 00831824
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.680,- Kč včetně DPH.
8) Obec Braňany
Bílinská 76, 435 22 Braňany
IČ: 00265845
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.680,- Kč včetně DPH.
9) Město Duchcov
Náměstí Republiky 5, 419 01 Duchcov
IČ: 00266299
Předmět daru :
Počet kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS
Celková cena daru činí 238.680,- Kč včetně DPH.
10) Město Jílové
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové u Děčína
IČ: 00261408
Předmět daru :

Stránka 2 z 19

223.571,37
13.512,82
15.976,81
3.389,76
16.920,-
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Cena vč. DPH
238.680,-

Cena vč. DPH
238.680,-
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Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
11) Obec Horní Habartice
č. p. 187, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555932
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
12) Obec Markvartice
č. p. 60, 407 42 Markvartice
IČ: 00555916
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
13) Město Verneřice
Mírové náměstí 138, 407 01 Verneřice
IČ: 00261742
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
14) Město Jiříkov
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
15) Město Mikulášovice
č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice
IČ: 00261581
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
16) Obec Vilémov
č. p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova
IČ: 00261769
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
17) Obec Dolní Podluží
č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží
IČ: 00261271
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
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Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
18) Obec Horní Podluží
Žofín 2, 407 57 Horní Podluží
IČ: 00524221
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
19) Obec Pětipsy
č. p. 58, 431 53 Pětipsy
IČ: 00262081
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 44.434,- Kč včetně DPH.
20) Obec Veliká Ves
Podlesice 53, 441 01 Podbořany
IČ: 00262188
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 44.434,- Kč včetně DPH.
21) Obec Droužkovice
Rudé Armády 80, 431 44 Droužkovice
IČ: 00261858
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
22) Obec Hora Svatého Šebestiána
č. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
IČ: 00261866
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
23) Obec Málkov
Zelená 3, 431 02 Zelená
IČ: 00262013
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
24) Obec Liběšice
č. p. 6, 411 46 Liběšice u Litoměřic
IČ: 00263893
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
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25) Obec Lovečkovice
č. p. 40, 411 45 Úštěk
IČ: 00263982
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
26) Obec Velké Žernoseky
č. p. 63, 412 01 Litoměřice 1
IČ: 00264610
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 44.434,- Kč včetně DPH.
27) Obec Snědovice
č. p. 99, 411 74 Snědovice
IČ: 00264385
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
28) Obec Prackovice nad Labem
č. p. 54, 411 33 Prackovice nad Labem
IČ: 00264229
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 44.434,- Kč včetně DPH.
29) Město Třebenice
Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
IČ: 00264521
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
30) Obec Třebívlice
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
IČ: 00264539
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
31) Obec Horní Beřkovice
Podřipská 13, 411 85 Horní Beřkovice
IČ: 00263621
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
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Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,4.444,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,4.444,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/30Z/2012
32) Obec Mšené - lázně
Prosek 174, 411 19 Mšené - lázně
IČ: 00264083
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 44.434,- Kč včetně DPH.
33) Obec Přestavlky
č. p. 56, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00555215
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 44.434,- Kč včetně DPH.
34) Obec Vrbice
Hlavní 47, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
IČ: 00264652
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 42.240,- Kč včetně DPH.
35) Obec Černčice
Jiráskova 223, 439 01 Černčice
IČ: 00556271
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
36) Obec Domoušice
č. p. 107, 439 68 Domoušice
IČ: 00264903
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
37) Město Postoloprty
Mírové Náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ: 00265403
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
38) Městys Peruc
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 00265331
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 46.656,- Kč včetně DPH.
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Cena vč. DPH
39.990,4.444,-

Cena vč. DPH
39.990,4.444,-

Cena vč. DPH
39.990,2.250,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,6.666,-

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/30Z/2012
39) Obec Koštice
č. p. 26, 439 21 Koštice nad Ohří
IČ: 00265055
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
40) Město Podbořany
Mírová 615, 441 17 Podbořany
IČ: 00265365
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
41) Obec Krásný Dvůr
č. p. 117, 439 72 Krásný Dvůr
IČ: 00265071
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
42) Město Kryry
Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
43) Město Vroutek
nám. Míru 166, 439 82 Vroutek
IČ: 00265705
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
44) Město Žatec
Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČ: 00265781
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
45) Obec Tuchořice
č. p. 123, 439 69 Tuchořice
IČ: 00265624
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
46) Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 01 Most
IČ: 00266094

Stránka 7 z 19

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Příloha č. 1 k usnesení č. 9/30Z/2012
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.

47) Obec Obrnice
Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČ: 00266116
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
48) Město Lom
Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom u Mostu
IČ: 00266035
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
49) Město Meziboří
Náměstí 8. května 341, 435 13 Meziboří u Litvínova
IČ: 00266086
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
50) Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
51) Obec Měrunice
č .p. 67, 418 04 Bílina 4
IČ: 00266477
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
52) Město Košťany
Teplická 297, 417 23 Košťany u Teplic
IČ: 00266400
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
53) Obec Žalany
Pražská 93, 417 63 Žalany
IČ: 00266655
Předmět daru :
Počet kusů

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
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1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
54) Město Osek
Zahradní 246, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 00266558
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
55) Obec Proboštov
Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov u Teplic
IČ: 00266566
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
56) Město Chabařovice
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.

57) Obec Chlumec
Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
IČ: 00391387
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
58) Obec Povrly
Mírová 165, 403 32 Povrly
IČ: 00266931
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.
59) Obec Telnice
č. p. 77, 403 38 Telnice u Ústí nad Labem
IČ: 00267074
Předmět daru :
Počet kusů
1
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390
Celková cena daru činí 39.990,- Kč včetně DPH.

60) Obec Bynovec
č. p. 29, 405 02 Děčína 2
IČ: 00556009
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH.

39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
39.990,-

Cena vč. DPH
4.512,-
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61) Obec Dobkovice
č. p. 101, 407 03 Dobkovice u Děčína
IČ: 00261246
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.512,-

62) Obec Dolní Habartice
č. p. 178, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555924
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.512,-

63) Obec Merboltice
č. p. 53, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555959
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH

Cena vč. DPH
4.512,-

64) Obec Starý Šachov
č. p. 80, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555894
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.512,-

65) Obec Labská Stráň
č. p. 111, 405 02 Děčín 2
IČ: 00555991
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.512,-

66) Obec Velká Bukovina
č. p. 178, 407 29 Velká Bukovina
IČ: 00555886
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.512,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.512,-

67) Statutární město Děčín
Mírové Náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ: 00261238
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.768,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.768,-
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68) Obec Staré Křečany
č. p. 38, 407 61 Staré Křečany
IČ: 00261653
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

69) Obec Rybniště
č. p. 33, 407 51 Rybniště
IČ: 00524212
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

70) Obec Chbany
č. p. 19, 431 57 Chbany
IČ: 00261882
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

71) Obec Kalek
č. p. 7, 431 32 Kalek
IČ: 00261921
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

72) Obec Křimov
č. p.1, 430 01 Chomutov 1
IČ: 00261971
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

73) Obec Strupčice
č. p. 51, 431 14 Strupčice
IČ: 00262145
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

74) Obec Údlice
Náměstí 12, 431 41 Údlice
IČ: 00262153
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-
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75) Obec Horní Řepčice
č. p. 61, 411 45 Úštěk
IČ: 00832294
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

76) Obec Chotiněves
č. p. 6, 411 45 Úštěk
IČ: 00555223
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

77) Obec Křešice
Nádražní 84, 411 48 Křešice
IČ: 00263851
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

78) Obec Račice
č. p. 117, 411 08 Štětí
IČ: 00525413
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

79) Obec Čížkovice
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
IČ: 00263486
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

80) Obec Děčany
č. p. 29, 411 15 Třebívlice
IČ: 00263494
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

81) Obec Lukavec
č. p. 43, 410 02 Lovosice 2
IČ: 00526134
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-
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82) Obec Podsedice
č. p. 29, 411 15 Třebívlice
IČ: 00555207
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

83) Obec Sulejovice
Náves 5, 411 11 Sulejovice
IČ: 00554839
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

84) Obec Bříza
č. p. 110 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263419
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

85) Obec Ctiněves
č. p. 61, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263443
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

86) Obec Hrobce
Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
IČ: 00263664
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

87) Obec Kostomlaty pod Řípem
č. p. 90, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263826
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

88) Obec Mnetěš
č. p. 28, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264075
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-
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89) Obec Libkovice pod Řípem
č. p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263915
Předmět daru :
Počet kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.222,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
2.222,-

90) Obec Dušníky
č. p. 69, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263583
Předmět daru :
Počet kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.222,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
2.222,-

91) Obec Račiněves
č. p. 1, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264261
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

92) Obec Straškov - Vodochody
č. p. 2, 411 84 Straškov - Vodochody
IČ: 00264431
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

93) Obec Vědomice
Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264598
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

94) Obec Dobroměřice
Pažská 53, 440 01 Louny 1
IČ: 00831786
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

95) Obec Hřivice
č. p. 24, 439 65 Hřivice
IČ: 00264971
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-
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96) Městys Slavětín
Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
IČ: 00265497
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

97) Obec Chraberce
č. p. 11, 440 01 Louny 1
IČ: 00556319
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

98) Obec Jimlín
č. p. 7, 440 01 Louny 1
IČ: 00556327
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

99) Obec Lenešice
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
IČ: 00265098
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

100) Obec Obora
č. p. 117, 440 01 Louny 1
IČ: 00556360
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

101) Obec Pnětluky
č. p. 26, 440 01 Louny 1
IČ: 00556394
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

102) Obec Počedělice
č. p. 11, 440 01 Louny 1
IČ: 00265373
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

103) Obec Raná
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č. p. 21, 439 24 Raná u Loun
IČ: 00556416
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

104) Obec Vinařice
č. p. 3 439 15 Vinařice u Loun
IČ: 00265683
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

105) Obec Vršovice
č. p. 74, 440 01 Louny 1
IČ: 00831841
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

106) Obec Zbrašín
č. p. 23, 440 01 Louny 1
IČ: 00556491
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

107) Městys Nepomyšl
č. p. 82, 439 71 Nepomyšl
IČ: 00265284
Předmět daru :
Počet kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.555,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
5.555,-

108) Obec Očihov
č. p. 7, 439 87 Očihov
IČ: 00556378
Předmět daru :
Počet kusů
5
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 5.555,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
5.555,-

109) Obec Petrohrad
č. p. 146, 439 85 Petrohrad
IČ: 00480975
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

110) Obec Velemyšleves
č. p. 100, 438 01 Žatec 1
IČ: 00556467
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Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

111) Obec Žiželice
č. p. 7, 438 01 Žatec 1
IČ: 00265772
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

112) Obec Bečov
č. p. 126, 435 26 Bečov u Mostu
IČ: 00265811
Předmět daru :
Počet kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.222,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
2.222,-

113) Obec Malé Březno
č. p. 1, 434 01 Most 1
IČ: 00266060
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

114) Obec Brandov
Rudé armády 251, 435 47 Brandov
IČ: 00265837
Předmět daru :
Počet kusů
6
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 6.666,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
6.666,-

115) Město Horní Jířetín
Potoční 15, 435 43 Horní Jířetín
IČ: 00265942
Předmět daru :
Počet kusů
2
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 2.222,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
2.222,-

116) Obec Ohníč
č. p. 30, 417 65 Ohníč
IČ: 00266540
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

117) Obec Světec
Zámek 1, 417 53 Světec
IČ: 00266612
Předmět daru :
Počet kusů

Cena vč. DPH
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4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

4.444,-

118) Obec Bžany
č. p. 50, 415 01 Teplice 1
IČ: 00266264
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

119) Obec Háj u Duchcova
Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
IČ: 00266302
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

120) Obec Jeníkov
č. p. 52, 417 24 Oldřichov u Duchcova
IČ: 00266361
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

121) Obec Kladruby
č. p. 29, 415 01 Teplice 1
IČ: 00266388
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

122) Obec Mikulov
Tržní náměstí 27, 419 01 Duchcov
IČ: 00266485
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

123) Obec Modlany
č. p. 34, 417 13 Modlany
IČ: 00266493
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-

124) Obec Velké Chvojno
č. p. 55, 403 34 Velké Chvojno
IČ: 66109973
Předmět daru :
Počet kusů
4
Pracovní stejnokroj PS II
Celková cena daru činí 4.444,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
4.444,-
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Příloha č. 3 k usnesení č. 13/30Z/2012
TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY, zájmové sdružení právnických osob

VKLADY A PŘÍSPĚVEK ÚSTECKÉHO KRAJE
Rozhodnuto
RÚK dne:
3. 6. 2009

Rozhodnuto
ZÚK dne:
24. 6. 2009

Výše vkladu:

Vklad pro účely:

Čerpání

150.000,-

150 000,- spotřeba materiálu, ostatní služby,
telefony, poštovné, kopírování, mzdové
náklady, zákonné sociální pojištění, cestovné

3. 6. 2009

24. 6. 2009

nepeněžitý

zajištění činnosti sdružení v období přípravy a
počáteční realizace projektu „Terezín-projekt
oživení historických památek“
zajištění studie proveditelnosti a ekonomické
hodnocení projektu dle požadavků IOP, výše
vkladu bude odpovídat prokazatelným nákladům
na jeho pořízení
zajištění činnosti sdružení v období přípravy a
počáteční realizace projektu „Terezín-projekt
oživení historických památek“. Další vklad bude
použit na úhradu nákladů řízení sdružení do doby
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MKČR
z IOP. Zejména se jedná o mzdu ředitele a jeho
zástupce
zajištění úhrady prvotních neuznatelných nákladů
projektu - vklad na publicitu projektu (web,
tiskoviny, bannery, dárkové předměty, správa
webu, monitoring, webhosting), režijní výdaje
(nakoupení služeb mobil. operátora po dobu 6.
měsíců, nakoupení služeb internet. providera),
prac. prostředí a prostředky (kancelářský nábytek,
sejf, projektor, fotoaparát, externí HD, router,
účetní program), konzultační a poradenské služby
(navržení a příprava projektových a programových
aktivit, zajištění změny finančních etap, zajištění
změny projektových etap, sběr a zajištění
podkladů pro metodiku obnovy národní kulturní
památky)
zajištění projektové dokumentace k územnímu
řízení na objekty „Retranchement V“ a „Okolí

10. 3. 2010

31. 3. 2010

150.000,-

16. 6. 2010

23. 6. 2010

2.850.000,-

3. 11. 2010

15. 11. 2010

2.000.000,-

--------------------------------------------------------------

150 000,- spotřeba materiálu, ostatní služby,
telefony, poštovné, kopírování, mzdové
náklady, zákonné sociální pojištění, cestovné

1 900 000,- zajištění podkladů pro metodiku
obnovy NKP, zajištění změny projektových a
finančních etap, SWOT analýza projektu,
navržení a příprava projektových aktivit (1x fa)
54 000,- telefony, internet
Zbývá 896 000,- Kč z toho:
200 000,- stavebně historický průzkum
410 000,- publicita projektu
286 000,- pracovní prostředky a prostředí

2 000 000,- (1x faktura)

TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY, zájmové sdružení právnických osob

VKLADY A PŘÍSPĚVEK ÚSTECKÉHO KRAJE

15. 6. 2011

29. 6. 2011

880.000,-

15. 6. 2011

29. 6. 2011

620.000,(příspěvek)

staveb“ v rámci projektu: Terezín-projekt oživení
historických památek. Náklady na projektové
dokumentace
uhradí
sdružení
z vlastních
prostředků a nebude se tedy jednat o uznatelné
náklady v rámci IOP, tímto způsobem tak bude
splněna nejen podmínka nové příručky pro
příjemce a žadatele, ale i výrazně eliminována
budoucí možná rizika způsobující ohrožení
realizace celého projektu v objemu 499 mil. Kč.
vytvoření
finanční
rezervy
sloužící Na účtu u ČS
k předfinancování uznatelných výdajů (Výdaje na
financování provozu projektového týmu a jiných
refundovatelných položek) – uznatelné výdaje z
IOP
hrazení neuznatelných výdajů spojených s Příspěvek vyčerpán ve výši 481 720,-Kč
provozem sdružení (Výdaje na provoz sdružení, Zůstatek 138 280,- na rok 2012
Výdaje způsobené nečekaným vývojem nebo
událostmi) - neuznatelné výdaje z IOP
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Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Tato pravidla upravují tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu Ústeckého kraje a
stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky.
Jsou zpracována v souladu zejména s těmito zákony:
a)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o krajích),
b)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů),
c)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o finanční kontrole),
d)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
e)
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o rozpočtovém určení daní).
Čl. 2
Nástroje finančního hospodaření – rozpočet a rozpočtový výhled

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Finanční hospodaření Ústeckého kraje se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým
výhledem.
Ústecký kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem hospodaření sloužícím pro střednědobé
finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků, Ústecký kraj ho sestavuje zpravidla na 5 let.
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady
na hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
Rozpočet je ročním finančním plánem, jímž se řídí financování činností Ústeckého
kraje. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový,
případně jako schodkový v souladu s ust. § 4 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Navrhovaný rozpočet splňuje následující atributy :
a)
Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
b)
Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky
do hlavních priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
c)
Kapitálový rozpočet je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
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Rozpočet vytváří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
e)
Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat
akce a projekty, které snižují provozní výdaje případně vytvářejí příjmy.
(8) Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a
použití peněžních fondů, pokud není dále nebo zákonem stanoveno, že probíhají mimo
rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích nebo
sdružených prostředků.
(9) Příjmy rozpočtu Ústeckého kraje tvoří zejména:
a)
výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona o rozpočtovém určení daní,
b)
příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj
pověřen podle zvláštních zákonů - zejména správní poplatky a příjmy z vybraných
pokut uložených v pravomoci kraje,
c)
příjmy z výsledků vlastní činnosti,
d)
přijaté peněžité dary a příspěvky,
e)
prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem kraje,
f)
příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
g)
dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h)
jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje.
(10) Z rozpočtu kraje se hradí zejména:
a)
výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje
spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, včetně poskytování provozních
příspěvků příspěvkovým organizacím,
b)
závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření,
c)
závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními
předpisy,
d)
výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je kraj pověřen zvláštními
právními předpisy,
e)
dotace do rozpočtů obcí v kraji a jimi zřízených organizací,
f)
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad podle zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
g)
úhrada úroků a splátek přijatých úvěrů,
h)
závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími
subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
i)
výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a
na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj,
j)
jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků
na sociální nebo jiné humanitární účely.
d)

Čl. 3
Sestavení rozpočtu
(1)

Rozpočet povinně vychází z aktuálního rozpočtového výhledu Ústeckého kraje
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje (objem výdajů jednotlivých odborů je
nejvýše přípustný), s upřesněním podle v té době známých, případně předpokládaných
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změn zákonných předpisů a ekonomických ukazatelů, a dále z údajů z rozpisu platného
státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž
a)
státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů,
b)
rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.
(2) Rozpočet Ústeckého kraje se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Bude
sestaven v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem Ústeckého kraje běžného
roku a skutečným čerpáním k 31. 8. běžného roku.
(3) Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně s cílem maximálně snížit
provozní výdaje, a tak vytvořit dostatečný finanční prostor pro spoluúčast na projektech
podpořených v rámci Evropské unie, evropských finančních mechanismů, modernizaci
a rozvoj kraje a jeho organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové
financování (EU, státní rozpočet, obecní rozpočty, soukromé prostředky), a tím
dosáhnout efektivnějšího využití finančních prostředků kraje.
(4) Návrh rozpočtu příjmů a běžných výdajů předkládají a zodpovídají za něj vedoucí
jednotlivých odborů krajského úřadu. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů – stavebních
akcí administrovaných investičním odborem a výkupů pozemků, předkládá a zodpovídá
za něj vedoucí odboru investičního, další akce předkládají a zodpovídají za ně vedoucí
odborů podle věcné příslušnosti. Návrh rozpočtu fondů předkládají a zodpovídají za něj
jednotliví správci fondů. Předkladatelé návrhu rozpočtu jsou současně příkazci operací
rozpočtu po jeho schválení. Za zpracování návrhu rozpočtu jako celku a jeho předložení
k projednání v orgánech kraje zodpovídá odbor ekonomický.
(5) Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládají jednotliví správci fondů v členění podle
rozpočtové skladby včetně žádosti o příděl z rozpočtu kraje. Vlastní podíl u všech
projektů kraje spolufinancovaných z EU a dalších evropských finančních mechanismů
včetně nezpůsobilých výdajů bude zajištěn z rozpočtu kraje z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje. Výkupy pozemků případně pronájmy související s evropskými projekty mohou
být financovány mimo rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Profinancování
individuálních projektů kraje může být řešeno prostřednictvím úvěrů.
(6) Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu jsou řádně podložené kalkulacemi
nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek nese příslušný
předkládající plnou odpovědnost. Kapitálový rozpočet včetně oblasti fondů bude
zpracován jako výčet jednotlivých akcí v jednotlivých oblastech, pokud jsou v té době
známy.
(7) Z důvodu objektivizace rozpočtu je v návrhu u jednotlivých položek vyznačen typ
operace. Tímto způsobem jsou jednotlivé příjmy a výdaje roztříděny do 2 skupin:
a)
obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních
norem, smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné),
b)
fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné).
(8) Současně s rozpočtem ve formě tabulky předloží odbory komentář ke zpracovanému
návrhu rozpočtu (včetně oblasti zdrojů) spolu se stanovením priorit jednotlivých
výdajových požadavků. Komentář bude zejména obsahovat bližší vymezení
předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu na příslušnou právní normu nebo
právní vztah).
(9) Odbor kanceláře ředitele předloží návrh na stanovení závazných ukazatelů krajského
úřadu viz Čl. 4 odstavec (4).
(10) Poskytování dotací a podpor vychází z možností rozpočtu kraje v návaznosti
na schválené priority Ústeckého kraje pro příslušný rok a respektuje záměr kraje
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(11)

(12)

(13)
(14)

soustředit veškeré volné prostředky na financování spoluúčasti kraje v rámci projektů
spolufinancovaných z Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Návrh rozpočtu
dotačních programů a finančních podpor kraje předkládá administrující odbor, do jehož
rozpočtu je podpora začleněna.
Centrální rezerva kraje minimálně ve výši 1 % z celkových vlastních příjmů kraje (třída
1 – 3), je zařazena do rozpočtu odboru ekonomického. O použití rezervy rozhoduje
Rada Ústeckého kraje.
Rozpočet kapitálových výdajů a velké údržby i během roku se řídí aktuálním zněním
„Zásad pro předkládání a schvalování stavebních akcí v oblasti investic a velké údržby
na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ schváleným Radou Ústeckého kraje.
Zdrojem krytí kapitálových výdajů je mimo kapitálových příjmů zejména přebytek
provozního rozpočtu.
Podrobný způsob předložení návrhu rozpočtu včetně jeho projednání je předmětem
Postupu sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogramu zpracování návrhu rozpočtu,
schválených na příslušný rok Radou Ústeckého kraje.
Čl. 4
Schvalovací proces

(1)

(2)

(3)

(4)

Orgány kraje projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové
skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají
povinně řídit:
a) výkonné orgány Ústeckého kraje při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené krajem při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
a)
schvaluje:
1.
hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti,
2.
celkový objem rozpočtu,
3.
celkové objemy výdajů podle jednotlivých odborů,
4.
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého
kraje (v souladu se zákonem o krajích),
5.
příděly z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje,
b)
bere na vědomí objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních
mechanismů (v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).
Rada Ústeckého kraje schvaluje:
a)
Postup sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu,
b)
závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel,
c)
závazné ukazatele krajského úřadu,
d)
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje
(v souladu se zákonem o krajích),
Závazné ukazatele Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Rada Ústeckého kraje stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona
o krajích:
a)
počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu a
do zvláštních orgánů kraje,
b)
objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.
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(5)

(6)

(7)

Ústecký kraj zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho
projednávání v zastupitelstvu na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový
přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu
mohou občané kraje uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje se jeho rozpis tj. členění podle podrobné
rozpočtové skladby provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření Ústeckého kraje v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření na úrovni kraje i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a
u právnických osob financovaných z krajského rozpočtu stanoví zastupitelstvo kraje.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Čl. 5
Rozpočet během roku

(1)

(2)

(3)

(4)

Rozpočet Ústeckého kraje může být po jeho schválení změněn z důvodu:
a)
organizačních změn – změny v organizační struktuře,
b)
metodických změn – změny právních předpisů,
c)
věcných změn – změny objektivně působících skutečností.
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:
a)
přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů,
b)
použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c)
vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
Výdajová stránka rozpočtu Ústeckého kraje je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé
odbory pouze jako celkový objem rozpočtu odboru. Změny rozpočtu odborů mohou
probíhat těmito způsoby:
a)
rozpočtová opatření – navýšení, případně snížení celkového objemu rozpočtu
odboru včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů. Rozpočtová opatření
schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona o krajích Rada Ústeckého
kraje v rozsahu svěřeném Zastupitelstvem Ústeckého kraje (viz usnesení
č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005),
b)
přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích
odborů (příkazců) vyjma čl. 5 odst. 3 písm. c)
c)
přesuny finančních prostředků v rámci investičního odboru mezi oblastmi jsou
provedeny po předchozím souhlasu svodných politiků daných oblastí.
Rozpočtová opatření a přesuny rozpočtu předkládají vedoucí odborů (příkazci)
ekonomickému odboru. Rozpočtová opatření do rady předkládá ekonomický odbor.
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Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
(6) Případnému zařazení nových investičních akcí (nejen stavebních) do rozpočtu během
roku předchází následující:
 při objemu od 50 tis. Kč do 5 000 tis. Kč (vč. DPH) odsouhlasení záměru
náměstkem a zástupcem hejtmanky současně se svodným politikem dané
oblasti,
 nad 5 000 tis. Kč (vč. DPH) schválení záměru Radou Ústeckého kraje.
(7) Nahodilé příjmy jsou v průběhu roku zahrnovány do rozpočtu na základě rozpočtového
opatření předloženého vedoucím odboru (příkazcem), který za ně věcně odpovídá. Tyto
prostředky jsou převáděny do centrální rezervy kraje.
(8) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též
k rozpočtu kraje (§ 28, odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
(9) Ústecký kraj uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem
a po celý rozpočtový rok vykonává kontrolu hospodaření podle zákona o finanční
kontrole.
(10) Ústecký kraj vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených
právnických osob.
(11) Zasmluvněné rozpočtové prostředky kraje nevyužité do konce roku nepropadají, ale
převádějí se do dalšího roku za stejným účelem. Převod se týká neprofinancovaných
investičních akcí včetně velké údržby, dotačních programů a projektů nad 100 tis. Kč, a
to v každém jednotlivém případě.
(12) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje. Porušení rozpočtové kázně je řešeno
v souladu se S-2/2012 - Směrnicí, kterou se upravuje postup při porušení rozpočtové
kázně příjemcem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje.
(5)

Čl. 6
Závěrečný účet
(1)
(2)

(3)

(4)

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření Ústeckého kraje
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu,
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření Ústeckého kraje a jím zřízených nebo
založených právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a
k hospodaření dalších osob.
Ústecký kraj je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok
podle § 20 zákona o krajích Ministerstvem financí ČR. Přezkoumání hospodaření
upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
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(5)

(6)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech Ústeckého kraje.
Ústecký kraj zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání
v zastupitelstvu na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu
závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky
k návrhu závěrečného účtu mohou občané kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Projednání závěrečného účtu Ústeckého kraje se uzavírá vyjádřením:
a)
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b)
souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme kraj opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily Ústeckému kraji škodu.
Čl. 7
Poskytování a přijímání dotací, příspěvků a darů

(1)

(2)

Dotace nebo příspěvky poskytované z vlastních prostředků kraje (samostatná
působnost):
a)
Postup uvolnění finanční prostředků je dán zákonem o krajích a zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle zdroje dotací (rozpočet nebo
peněžní fondy) se jejich administrace řídí zejména aktuálními Zásadami pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje a na ně navazujícími zásadami
vyhlášených dotačních programů nebo aktuálními zásadami upravujícími použití
finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů. Za splnění všech podmínek
uvedených ve výše citovaných zákonech a zásadách kraje zodpovídá odbor
(příkazce), který dotační program realizuje.
b)
Ústecký kraj může také stanovit časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze
svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového
roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých
peněžních prostředků.
Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
a)
Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje:
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím, příspěvkovým organizacím, nestátním neziskovým
organizacím na základě zvláštního zákona atd. Jde o dotace, u kterých objem, účel
a konkrétního příjemce stanoví státní orgány. Prochází pouze přes účet kraje
v rámci přenesené působnosti bez schvalovacího procesu.
b)
Dotace zahrnované do rozpočtu kraje:
1.
dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány –
věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti
o rozpočtové opatření (např. dotace na úhradu nepoužitelných léčiv),
2.
dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji
přerozděluje:
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(3)
(4)

ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti
o rozpočtové opatření (např. dotace na přímé náklady na vzdělávání)

ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci v souladu se zákony
a postupy Ústeckého kraje včetně žádosti o rozpočtové opatření
(například dotace na prvotní náklady na řešení krizových situací).
Dary či příspěvky, které Ústecký kraj přijímá na základě uzavřených smluv – věcně
příslušný odbor zodpovídá za administraci včetně žádosti o rozpočtové opatření.
Obecný postup Ústeckého kraje při schvalování použití finančních prostředků:
a)
Finanční komise Rady Ústeckého kraje,
b)
Rada Ústeckého kraje,
c)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Čl. 8
Peněžní fondy Ústeckého kraje

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ústecký kraj může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez
účelového určení.
Hospodaření s peněžními fondy probíhá v souladu se zásadami pro použití jednotlivých
peněžních fondů schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly zřízeny tyto peněžní fondy:
a)
Fond Ústeckého kraje,
b)
Fond rozvoje Ústeckého kraje,
c)
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje,
d)
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje,
e)
Fond zaměstnavatele.
Účelem Fondu Ústeckého kraje je financování obecně prospěšné činnosti na území
Ústeckého kraje se zaměřením zejména na oblasti:
a)
podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací a
finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí,
b)
podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí,
týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov.
Správcem Fondu Ústeckého kraje je odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
Účelem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je realizace Programu rozvoje Ústeckého kraje
a realizace Strategie rozvoje kultury a památkové péče včetně financování rozvojových
projektů Ústeckého kraje spolufinancovaných z EU a jiných finančních mechanismů.
Správcem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je odbor regionálního rozvoje.
Účelem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje včetně její projektové přípravy.
Správcem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je odbor životního prostředí a
zemědělství.
Účelem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je financování opatření a
činností souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování
jejich následků. Správcem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je odbor
kancelář hejtmana.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 17/30Z/2012
(8)

Účelem Fondu zaměstnavatele je zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb
zaměstnanců v pracovním poměru. Správcem Fondu zaměstnavatele je odbor kancelář
ředitele.
Čl. 9
Organizace Ústeckého kraje

(1)

(2)

(3)

Ústecký kraj ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému
využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností:
a)
zřizuje příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své
činnosti nevytvářejí zisk,
b)
zakládá obchodní společnosti - akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
c)
zřizuje veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
Ústecký kraj je spolu s jinými osobami účastníkem (společníkem) na činnostech jiných
osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností a
zájmových sdružení právnických osob, na jejichž činnosti se může podílet svým
majetkem včetně peněžních prostředků.
Příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací a jejich finanční hospodaření
probíhá zejména v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
zákonem o krajích a dále těmito směrnicemi Ústeckého kraje, vždy v platném znění:
S-4/2006 Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem,
S-1/2010 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje,
S-2/2010 Směrnice, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého
kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje,
S-5/2011 Metodika finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje,
S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)
(3)

Výjimku z těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /30Z/2012
ze dne 27. 6. 2012 a nahrazují pravidla schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 19/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 5 k usnesení č. 18/30Z/2012 příloha č.1

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017
Rekapitulace
v mil. Kč
č.ř.

Schválený
změna v
změna v
změna v
změna v
změna v
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rozpočet
%
%
%
%
%
2012

1 ZDROJE

12 309

3,6

12 747

-6,8

11 874

-3,7

11 430

1,3

11 577

1,5

11 755

2 Příjmy

11 936

6,3

12 689

-3,8

12 207

-1,5

12 025

-3,7

11 579

2,7

11 887

3 běžné příjmy

11 116

2,5

11 391

-0,3

11 358

-0,8

11 269

0,7

11 345

0,8

11 441

4 kapitálové příjmy

820

58,3

1 298

-34,6

849

-11,0

756

-69,0

234

90,6

446

5 Financování

373

x

58

x

-333

x

-595

x

-2

x

-132

6 úvěr 2011 - 2013

483

-17,0

401

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

7 úvěrový rámec 2012 - 2015

868

20,7

1 048

-33,1

701

-76,0

168

-100,0

0

x

0

0

x

0

x

0

x

0

x

385

0,0

385

8 potřeba dalšího předfinancování
9 splátky jistiny úvěrů

-140

0,0

-140

57,1

-220

0,0

-220

0,0

-220

-37,7

-137

-838

49,3

-1 251

-34,9

-814

-33,3

-543

-100,0

0

x

0

0

x

0

x

0

x

0

x

-167

127,5

-380

12 VÝDAJE

12 309

3,6

12 747

-6,8

11 874

-3,7

11 430

1,3

11 577

1,5

11 755

13 běžné výdaje

10 415

2,3

10 655

-0,6

10 591

0,0

10 594

0,5

10 650

0,6

10 718

1 894

10,5

2 092

-38,7

1 283

-34,8

836

10,9

927

11,9

1 037

0

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

10 splátky jistiny úvěrových rámců
11 splátky další potřeby předfinancování

14 kapitálové výdaje
15 ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012
zpracoval ekonomický odbor
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Příloha č. 6 k usnesení č. 18/30Z/2012příloha č. 2

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017
Zdroje - příjmy, financování
v mil. Kč
č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Věcný obsah
ZDROJE
Příjmy
Dańové příjmy
daně
správní poplatky
Nedańové příjmy
odvod z investičních fondů PO
příjmy za energie od PO
poplatky za odběr podzemní vody
příjmy z úroků
ostatní (pronájmy, dary)
Kapitálové příjmy
prodej pozemků SPZ Triangle
prodej ostatního majetku
dar Severočeských dolů a dar Nadace ČEZ
Přijaté transfery
Přijaté transfery neinvestiční
příspěvek na výkon státní správy
transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství
*
transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné
osobní drážní dopravy
transfery jako spolupodíl projektů
Přijaté transfery investiční
transfery jako spolupodíl projektů

24 transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.
*

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012
12 309
3,6
11 936
6,3
3 900
0,3
3 899
0,3
1 100,0
341
57,8
94,6
184
75
56,0
42
0,0
9
33,3
31
-71,0
74 151,4
9 1244,4
15
0,0
50
0,0
7 621
5,7
6 875
1,0
87
1,1

změna
v%

rok 2013

změna
v%

rok 2014

12 747
12 689
3 912
3 910
2
538
358
117
42
12
9
186
121
15
50
8 053
6 941
88

-6,8
-3,8
1,3
1,3
0,0
3,5
0,0
16,2
0,0
0,0
0,0
-61,8
-95,0
0,0
0,0
-5,4
-1,5
0,0

11 874
12 207
3 963
3 961
2
557
358
136
42
12
9
71
6
15
50
7 616
6 838
88

-3,7
-1,5
1,7
1,7
0,0
-24,8
0,0
-100,0
0,0
0,0
-22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,5
-0,3
0,0

změna
v%

rok 2015

11 430
12 025
4 032
4 030
2
419
358
0x
42
12
7
71
6
15
50
7 503
6 818
88

1,3
-3,7
2,3
2,3
0,0
0,0
0,0

změna
v%

rok 2016

rok 2017

1,5
2,7
2,3
2,3
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,2
-0,2
0,0

11 577
11 579
4 125
4 123
2
419
358
0x
42
12
7
71
6
15
50
6 964
6 801
88

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0

11 755
11 887
4 220
4 218
2
419
358
0
42
12
7
71
6
15
50
7 177
6 802
88

6 492

0,0

6 492

0,0

6 492

0,0

6 492

0,0

6 492

0,0

6 492

217
79
746
746

0,0

217
144
1 112
1 107

0,0

-81,0
-76,2

25,0
130,1

-30,2

-12,0

217
4
163
163

0,0

-48,8
-12,0

217
21
685
680

0,0

-71,5
-30,0

217
41
778
773

0,0

82,3
49,1

217
5
375
375

5

0,0

5

0,0

5

-100,0

0x

48,4

-76,0

130,1

0x

0

přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2012 z důvodu
srovnatelnosti celkových objemů
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příloha č. 2

č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Věcný obsah
Financování
úvěr 2011 - 2013
úvěrový rámec 2012 - 2015
potřeba dalšího předfinancování
splátky jistiny klubového úvěru 2009 - 2011
splátky jistiny úvěru 2010 - 2011
splátky jistiny úvěrové linky pro školství 2010 - 2013
splátky jistiny úvěru 2011 - 2013
splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
splátky další potřeby předfinancování

Schválený
rozpočet
2012
373
483
868
0
-725
-140
-13
0
-100
0

změna
v%
x
-17,0
20,7
x
-100,0
0,0
-100,0
x
1151,0

x

rok 2013

změna
v%

58
x
401 -100,0
1 048
-33,1
0x
0x
-140
0,0

rok 2014

změna
v%

-333

x

rok 2015

změna
v%

-595

x

x

x

701
-76,0
0x
0x
-140
0,0

168 -100,0
0x
0x
-140
0,0

změna
v%

rok 2016
-2

rok 2017

x

-132

385
0,0
0x
-140 -100,0

0
385
0
0

x
0x

x

x

x

x

0x
-1 251
-34,9
0x

-80
0,0
-814
-33,3
0x

-80
0,0
-543 -100,0
0x

-80
71,3
0x
-167 127,5

-137
0
-380

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012
zpracoval ekonomický odbor
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Příloha č. 7 k usnesení č. 18/30Z/2012 příloha č. 3

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017
Běžné výdaje
v mil. Kč
č.ř.
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

BĚŽNÉ VÝDAJE
příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory
fondy
Kancelář hejtmana
činnost zastupitelstva - osobní
výdaje, mediální prezentace, transfer
obligatorní
RRRS Severozápad, zastoupení v
výdaje
Bruselu, IZS
činnost zastupitelstva - propagační
fakultativní
materiál, kancelářské potřeby,
výdaje
ostatní služby
finanční
finanční podpora organizacím z
podpory
přijatých darů
Fond pro mimořádné události ÚK
Kancelář ředitele
provoz úřadu - osobní výdaje,
obligatorní
energie včetně el. energie a plynu
výdaje
PO, služby, SPZ Triangle
fakultativní
provoz úřadu - materiál, školení,
výdaje
ostatní služby
Fond zaměstnavatele
Odbor ekonomický
daně, ekonomické poradenství
obligatorní
splátky úroků z úvěrů
výdaje
daňové a účetní poradenství
fakultativní
centrální rezerva
výdaje

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012
10 415
2,3
14,8
1 633
0,2
8 351
281
-16,7
-17,1
129
21 223,8
9,6
94

rok 2013
10 655
1 875
8 371
234
107
68
103

změna
v%

rok 2014

1,3
-0,3
-23,1
1,9
-10,3
-1,0

10 591
1 899
8 342
180
109
61
102

-0,6

změna
v%

rok 2015

1,2
-0,4
8,9
0,0
-1,6
0,0

10 594
1 922
8 307
196
109
60
102

0,0

změna
v%

rok 2016

změna
v%

rok 2017

0,6

1,2
0,4
1,0
1,8
-3,3
2,0

10 650
1 946
8 337
198
111
58
104

1,2
0,5
1,0
0,9
1,7
0,0

10 718
1 970
8 377
200
112
59
104

0,5

73

17,8

86

-1,2

85

2,4

87

2,3

89

1,1

90

16

-12,5

14

7,1

15

-6,7

14

0,0

14

-7,1

13

4
1
359

-50,0
0,0
14,2

2
1
410

0,0
-100,0
-14,9

2
0
349

-100,0
x
-14,6

0x
1
298

0,0
1,7

0x
1
303

0,0
2,0

0
1
309

342

14,6

392

-15,6

331

-15,4

280

1,8

285

1,8

290

12
5
146
11
37
1
97

0,0
20,0
-14,4
0,0
-5,4
0,0
-19,6

12
6
125
11
35
1
78

0,0
0,0
4,8
0,0
14,3
0,0
1,3

12
6
131
11
40
1
79

0,0
0,0
-6,1
-45,5
-12,5
0,0
2,5

12
6
123
6
35
1
81

0,0
0,0
-1,6
0,0
-8,6
0,0
1,2

12
6
121
6
32
1
82

8,3
0,0
-0,8
0,0
-9,4
0,0
2,4

13
6
120
6
29
1
84
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příloha č. 3

č.ř.

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

21 Odbor informatiky a organizačních věcí
obligatorní
aktivní prvky a servery, licence,
výpočetní technika
22 výdaje
fakultativní
23 výdaje
24 Odbor majetkový
25 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
nájemné pod silnicemi a
obligatorní
cyklostezkami, pojištění, provoz PZ
Triangle
26 výdaje
27 Odbor legislativně - právní
obligatorní
právní služby
28 výdaje
29 Odbor regionálního rozvoje
obligatorní
propagační materiály (VZ)
30 výdaje
fakultativní
prezentace ÚK na veletrzích,
propagační materiály
31 výdaje

finanční
32 podpory

dotace na turistické a lyžařské
značení, podpora destinačních
managementů

Program obnovy venkova, Program
obnovy kulturních památek
evropské projekty
úroky z klubového úvěru a
Fond rozvoje
úvěrového rámce
35 ÚK
36 Odbor územního plánování a stavebního řádu
obligatorní
zpracování územně plánovacích
podkladů
37 výdaje
33
34

38 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
39 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012

změna
v%

rok 2013

změna
v%

rok 2014

změna
v%

rok 2015

změna
v%

rok 2016

rok 2017

18

-11,1

16

31,3

21

0,0

21

0,0

21

0,0

21

12

33,3

16

31,3

21

0,0

21

0,0

21

0,0

21

6
60
13

-100,0
-33,3

0x
36
11

0,0

0 xx
34
11

0,0

0,0

0x
36
11

-5,6

-15,4

0x
40
-10,0
11
0,0

0,0

0
34
11

47
5

-38,3
20,0

29
6

-13,8
0,0

25
6

0,0
0,0

25
6

-8,0
0,0

23
6

0,0
16,7

23
7

5
58

20,0
6,9

6
62

0,0
-11,3

6
55

0,0
-3,6

6
53

0,0
-1,9

6
52

16,7
1,9

7
53

17

-94,1

1

-100,0

34

-76,5

8

0,0

8

0,0

8

12,5

9

0,0

9

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0x
1 1500,0

16
16

18,8
-56,3

19
7

5,3
28,6

20
9

10,0
-44,4

22
5

4,5
0,0

23
5

0x
1 300,0

15
4

0,0
0,0

15
4

-33,3
0,0

10
4

0,0
0,0

10
4

0,0
0,0

10
4

x

0,0

x

x

1

300,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

0,0

4

7 031

0,1

7 038

-0,1

7 029

0,3

7 047

0,1

7 052

0,1

7 057

471

0,8

475

0,8

479

1,0

484

1,0

489

1,0

494
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č.ř.

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

40 přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *
obligatorní
41 výdaje
program páteřních škol, fixní náklady
na správu zbytného majetku,
fakultativní
mezinárodní spolupráce a
multikulturní výchova, olympiáda
42 výdaje
finanční
motivační programy, Sport, Volný
čas, stipendia
43 podpory
44 Odbor kultury a památkové péče

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012
6 492

0,0

0x

změna
v%

rok 2013
6 492

0,0

0x

změna
v%

rok 2014
6 492

0,0

0x

změna
v%

rok 2015
6 492

0,0

0x

změna
v%

rok 2016
6 492

0,0

0x

rok 2017
6 492
0

21

19,0

25

-52,0

12

108,3

25

0,0

25

0,0

25

47
180

-2,1
5,6

46
190

0,0
0,5

46
191

0,0
2,6

46
196

0,0
3,1

46
202

0,0
3,0

46
208

45 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
obligatorní
46 výdaje
projekt 200. výročí bitvy u Chlumce
2013, projekt Montanregion
UNESCO (2013 - 2015), znalecké
fakultativní
posudky
47 výdaje
regionální funkce knihoven, dotační
finanční
programy, institucionální podpora
výzkumu
48 podpory

154

3,2

159

3,8

165

2,4

169

3,0

174

3,4

180

26

49 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
50 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
výkon státní správy včetně zajištění
lékařské pohotovostní služby,
obligatorní
finanční podíl na novelách soc. a zdr.
zákonů
51 výdaje
fakultativní
Zdravý kraj, supervize, analýza
zajištění efektivní činnosti PO
52 výdaje
finanční
dotační programy oblasti sociálních
podpory
věcí a zdravotnictví
53
54 Odbor dopravy a silničního hospodářství
55 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
povodňové škody z r. 2010
56 obligatorní

0x

0x

0x

8

-87,5

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

-11,5

23

8,7

25

4,0

26

3,8

27

0,0

27

478

22,2

584

0,7

588

0,5

591

0,2

592

1,4

600

443

24,8

553

0,7

557

0,5

560

0,7

564

0,5

567

3

466,7

17

0,0

17

0,0

17

-17,6

14

35,7

19

5

-80,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

27
1 849
552
70

-51,9

0,0

13
2 107
718
0

5,1
22,6
-100,0

13
1 943
677
0x

0x

0,0
2,0
1,5

13
1 982
687
0x

0x

0,0
2,1
1,6

13
2 024
698
0x

0x

0,0
2,1
1,4

13
2 066
708
0x

0

2,0
1,4
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č.ř.

Název/ typ
výdaje

Věcný obsah

dopravní obslužnost apod.
57 výdaje
58 Odbor životního prostředí a zemědělství
péče o zvláště chráněná území a
přírodní parky ÚK, ochrana
obligatorní
ohrožených biotopů, znalecké
posudky
59 výdaje
fakultativní
realizace opatření plánu odpadov.
hospodářství, měření POPs
60 výdaje
finanční
dotační programy - oblasti lesů a
zemědělství
61 podpory
Fond vodního
hospodářství
vratky přeplatků za odběr vody
62 ÚK
63 Odbor investiční
PZ Triangle - komplexní pozemkové
úpravy Bítozeves, sanace,
vypořádání nákladů spojených s
obligatorní
dodatečnou přípravou prodávaných
pozemků "demolice"
64 výdaje
fakultativní
havárie, opravy a údržba staveb
zejména PO oblasti školství
65 výdaje
66 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
propagace a medializace ÚK,
konzultace, poradenství, analýzy,
nákup služeb
fakultativní
67
Terezín - město změny, zájmové
výdaje
sdružení právnických osob - členské
příspěvky
68
*

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012
1 227
3,2
43
-4,7

změna
v%

rok 2013
1 266
41

2,3

změna
v%

rok 2014

2,4

0,0

1 295
41

změna
v%

rok 2015

2,4

2,4

1 326
42

změna
v%

rok 2016

rok 2017

2,3

2,4

1 358
43

2,3

1 389
44

8

-12,5

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

2

50,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

19

-10,5

17

0,0

17

5,9

18

5,6

19

5,3

20

14
72

0,0

0,0

-2,9

14
34

0,0

-16,7

14
35

0,0

-41,7

14
42

0,0

0,0

14
72

14
34

6

50,0

9

-11,1

8

-87,5

1

-100,0

66
21

-4,5

63
21

-46,0

0,0

34
16

0,0

14,3

34
16

0,0

-33,3

34
14

0,0

0,0

0,0

34
16

20

0,0

20

-35,0

13

15,4

15

0,0

15

0,0

15

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

0x

0

přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2012 z důvodu
srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012, zpracoval ekonomický odbor
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Příloha č. 8 k usnesení č. 18/30Z/2012

příloha č. 4

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017
Kapitálové výdaje
v mil. Kč
č.ř. Název/ typ výdaje
1
2
3
4
5
6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory
fondy
Kancelář hejtmana

7 obligatorní výdaje

8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21

Věcný obsah

IZS, transfer RRRS Severozápad
nákup osobních automobilů dle
standardů pro obměnu vozového
parku (usnesení 144/10R/2009)

fakultativní výdaje
Kancelář ředitele
fakultativní výdaje drobná technická zhodocení
Odbor ekonomický
nákup majetkových podílů
obligatorní výdaje Severočeského divadla s.r.o.
Terezín - město změny, zájmové
sdružení právnických osob fakultativní výdaje majetková účast, nákup akcií
Odbor informatiky a organizačních věcí
obligatorní výdaje obnova serverů a aktivních prvků
projekt Sjednocování ekonom. a
personál. systémů PO včetně
fakultativní výdaje následné údržby
Odbor regionálního rozvoje
fakultativní výdaje strategické dokumenty
Program obnovy venkova
evropské projekty
Fond rozvoje ÚK předfinancování z úvěrového
rámce 2012 - 2015

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012

rok 2013

změna
v%

rok 2014

změna
v%

rok 2015

změna
v%

rok 2016

změna
v%

rok 2017

1 894
337
541
4
1 012
13

10,5
35,9
-45,5
25,0
31,8
-46,2

2 092
458
295
5
1 334
7

-38,7
-60,5
-55,6
0,0
-27,6
14,3

1 283
181
131
5
966
8

-34,8
-84,5
124,4
0,0
-47,3
0,0

836
28
294
5
509
8

10,9
0,0
6,8
0,0
13,9
0,0

927
28
314
5
580
8

11,9
7,1
34,1
0,0
0,2
0,0

1 037
30
421
5
581
8

11

-45,5

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

2
20
20
50

-50,0
-40,0
-40,0
2,0

1
12
12
51

100,0
-16,7
-16,7
0,0

2
10
10
51

0,0
0,0
0,0
-98,0

2
10
10
1

0,0
0,0
0,0
0,0

2
10
10
1

0,0
-50,0
-50,0
0,0

2
5
5
1

50

0,0

50

0,0

50

-100,0

0

x

0

x

0

0
21
4

x

1
22
2

0,0

1
23
3

0,0

1
23
3

0,0

1
23
3

0,0

4,8
-50,0

1
23
3

0,0
-50,5
x

0,0
15,7
x
0,0
-53,9

20
522
0
12
125

0,0
0,2
x

9,1
35,5

20
451
0
12
271

8,3
0,0

20
523
0
13
125

-76,0

168

-100,0

0

x

0

17
920
2
0
50

17,6
38,7
-100,0

868

4,5
50,0

0,0
-28,5
x

x
334,0

20
1 276
0
11
217

0,0
-7,8

20
912
0
11
200

20,7

1 048

-33,1

701

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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č.ř. Název/ typ výdaje

Věcný obsah

potřeba dalšího předfinancování
22
23 Odbor územního plánování a stavebního řádu
zpracování územně plánovacích
24 obligatorní výdaje podkladů
25 Odbor životního prostředí a zemědělství

26
27
28
29
30
31
32
33

územně enrgetická koncepce, plán
odpadového hospodářství, plán
obligatorní výdaje rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
fakultativní výdaje plány povodí
podpora směrů rozvoje
finanční podpory
zemědělství a venkovs. oblastí
Fond vodního hospodářství ÚK
Odbor investiční
Oblast majetková
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje

34 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Gymnázium UL, Jateční 35 obligatorní výdaje dostavba areálu 5.-6. etapa
36 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru
37 Oblast kultury a památkové péče
38 obligatorní výdaje
39 fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru
40 Oblast sociálních věcí

41 obligatorní výdaje
42 fakultativní výdaje

DSS Kadaň a Mašťov, Domov pro
osoby se zdravotním postižením
Kadaň - přístavba a zateplení
akce z dlouhodobého záměru

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012
0
1

x
-100,0

rok 2013

změna
v%

0
0

x

x

rok 2014

změna
v%

0
0

x

x

-10,0

0
36

x

rok 2015

změna
v%

0
0

x

x

11,1

0
40

x

rok 2016

změna
v%

rok 2017

385
0

0,0

x

-2,5

0
39

2,6

0
40

x

x

385
0

1
44

-100,0
-9,1

0
40

5
1

-40,0
-100,0

3
0

0,0
x

3
0

-33,3
x

2
1

-50,0
0,0

1
1

100,0
0,0

2
1

4
25,0
34
-5,9
729
-25,8
245
-83,3
0x
245 -100,0

5
32
541
41
41

0,0
-12,5

5
28
217
19
19

0,0
14,3

5
32
277
16
16

0,0
0,0

5
32
298
17
17

0,0
0,0

5
32
411
18
18

231

-13,4

200

-63,5

48
183
18
1
17
87

45,8
-29,0
-44,4
-100,0
-41,2

74
13

-58,1
-23,1

-52,9

-59,9
-53,7
-53,7
0,0

70
-24,3
130
-84,6
10
50,0
0x
10
50,0
41
9,8

31
10

-3,2
50,0

73

27,6
-15,8
-15,8
0,0
43,8

53 -100,0
20 425,0
15
13,3
0x
15
13,3
45
-44,4

30
15

-100,0
66,7

105
0x
105
17
0x
17
25

0x
25

7,6
6,3
6,3
0,0
1,0

106

37,9
5,9
5,9
0,0
5,7

112

0,0

0x
106
17
0x
17
25

20,0

0
112
17
0
17
30

0,0

0x
25

20,0

0
30

1,0
0,0
0,0

5,7
0,0
0,0
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č.ř. Název/ typ výdaje

Věcný obsah

43 Oblast zdravotnictví

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

21

ZZS ÚK - výjezdové stanoviště
Roudnice n.L. - vchod a nájezdová
obligatorní výdaje rampa
fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru
Oblast dopravy a silničního hospodářství
REKO mostu Počeplice, D8obligatorní výdaje výstavba obchvatu Strážky - UL
fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru
Oblast investiční
projektová a předprojektová
fakultativní výdaje příprava
Oblast SPZ Triangle
likvidace splaškových vod,
zpřístupnění Staňkovického
obligatorní výdaje rozptylu pro menší investory
fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

finanční podpory

55
56 Fond ÚK

Schválený
změna
rozpočet
v%
2012

spolufinancování 7,5% národního
podílu na projektech veřejných
žadatelů v rámci ROP

rok 2013

změna
v%

rok 2014

změna
v%

9,5

23

0,0

23

-21,7

21
-28,6
0x
100
1,0

15
8
101

6,7
-12,5

16
7
36

-100,0
157,1

8
93
10

-100,0
-61,3

0
36
5

x
136,1

-50,0

5
1

100,0

858,3

10
115

0x
12 -100,0
96
49,0

115
0
143

-99,1
x

1
0
26

0,0
x

36
60

117
26

70,9

200
26

-35,0

86
14
15

-90,7
564,3

15
12

-33,3

-33,3

225,0
-56,7

-64,4

-50,0

-99,1

-81,8

0,0

136,1

100,0

0,0

0,0

0,0

rok 2015

změna
v%

rok 2016

změna
v%

rok 2017

18

0,0

18

11,1

20

0x
18
85

0,0

11,1

28,2

0x
18
109

0
20
208

0x
85
28,2
10
-50,0

0x
109
5

90,8

10
1

1
0x
26

130
26

-50,0
0,0

0,0
0,0

-96,2
0,0

90,8

0,0

5
1

0,0

1
0x
26

0,0

5
26

0,0

0,0

-100,0
0,0

0
208
5
5
1

1
0
26

0
26

není kryto úvěrem - nezahrnuto v celkových součtech
V Ústí nad Labem 9. 5. 2012
zpracoval ekonomický odbor
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Příloha č. 9 k usnesení č. 26/30Z/2012
Příloha č.1

GG CZ.1.07/1.1.34 - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji
2. výzva
alokace na výzvu : 91 740 832, 38 Kč
Reg. číslo
projektu

Název projektu

Požadovaná
výše finanční
podpory

Počet
bodů

VVV MOST spol. s r.o.

PODNIKAVÝ ABSOLVENT =
HROU K ÚSPĚCHU

6 993 092,88

91,00

91,00

Žadatel

Počet
Schválená
bodů s výše finanční
IPRM
podpory

Krácení

Stav projektu

6 993 092,88

0,00

schválen k financování

1

CZ.1.07/1.1.34/
02.0041

2

CZ.1.07/1.1.34/
02.0038

AC Education s.r.o.

InformACE bez legrACE

7 136 536,80

88,50

88,50

7 022 536,80

114 000,00

schválen k financování

3

CZ.1.07/1.1.34/
02.0047

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Roudnice nad
Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace

3D technologie ve výuce

7 981 862,24

87,50

87,50

7 981 862,24

0,00

schválen k financování

4

CZ.1.07/1.1.34/
02.0016

Litvínovská vzdělávací společnost
s.r.o.

DEN D - rozvoj podnikatelských
kompetencí žáků SŠ ÚK

5 997 886,72

87,00

87,00

5 357 473,92

640 412,80

schválen k financování

Czech Republic Investment, a.s.

T-EAM

6 304 168,48

87,00

87,00

6 297 208,48

6 960,00

schválen k financování

HOPES s.r.o.

Rozvoj kariérového poradenství na
základních školách

4 990 671,04

84,50

84,50

4 972 111,04

18 560,00

schválen k financování

Blažek & Blažek s.r.o.

Naše virtuální škola

5 682 921,20

84,50

84,50

5 682 921,20

0,00

schválen k financování

AC Innovation s.r.o.

Praktický průvodce ekonomikou
aneb My se trhu nebojíme!

6 635 357,76

84,50

84,50

6 635 357,76

0,00

schválen k financování

9

CZ.1.07/1.1.34/
Okresní hospodářská komora Louny
02.0037

BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ...

7 137 859,20

84,00

84,00

7 100 239,20

37 620,00

schválen k financování

10

CZ.1.07/1.1.34/ Vyšší odborná škola a Střední škola,
02.0050
Varnsdorf, příspěvková organizace

Marketing je kamarád

6 706 331,20

83,50

83,50

6 706 331,20

0,00

schválen k financování

11

CZ.1.07/1.1.34/
02.0052

Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

Podpora méně frekventovaných
jazyků SŠ

7 209 310,56

82,00

82,00

6 691 990,56

517 320,00

schválen k financování

12

CZ.1.07/1.1.34/
02.0051

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

Krušné hory - Domov můj

4 998 682,82

81,50

81,50

5 002 682,82

0,00

schválen k financování

13

CZ.1.07/1.1.34/
02.0014

SEDUCTUS, s.r.o.

Trvale udržitelný rozvoj a jeho
aspekty v podnikatelské praxi

6 110 044,80

80,00

80,00

5 605 444,80

504 600,00

schválen k financování

14

CZ.1.07/1.1.34/
02.0025

Poradenství/Consultancy Tis Praha
s.r.o.

Podpora výuky odborných
předmětů v angličtině na SŠ
Ústeckého kraje

7 870 962,76

80,00

80,00

0,00

7 870 962,76

neschválen k financování

15

CZ.1.07/1.1.34/
02.0053

Střední škola elektrotechniky a spojů,
Ústí nad Labem-Stříbrníky,
příspěvková organizace

Odborná terminologie v cizích
jazycích pro žáky SŠ

7 246 315,84

79,00

79,00

5 615 106,24

1 631 209,60

schválen k financování

16

CZ.1.07/1.1.34/ Základní škola Jirkov, Krušnohorská
02.0056
1675, okres Chomutov

Chci překonat bariéry

6 543 328,00

71,50

78,65

4 076 472,84

2 466 855,16

schválen k financování

17

CZ.1.07/1.1.34/
02.0006

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

Praktika budoucího hasiče

5 375 935,32

78,50

78,50

5 375 935,32

0,00

zařazen do zásobníku projektů

18

CZ.1.07/1.1.34/
02.0017

Okresní hospodářská komora Ústí
nad Labem

Rozvoj oborových podnikatelských
znalostí žáků v počátečním
vzdělávání

5 330 733,60

78,00

78,00

4 920 372,00

410 361,60

zařazen do zásobníku projektů

19

CZ.1.07/1.1.34/
02.0009

Morpheus Art, s.r.o.

O KROK BLÍŽE KE KULTUŘE

4 990 598,40

73,00

73,00

neschválen k financování

20

CZ.1.07/1.1.34/
02.0045

Základní škola Rudolfa Koblice,
Pionýrů 1102, Kadaň

Výuka v přírodě

3 077 105,78

73,00

73,00

neschválen k financování

21

Masarykova základní škola a
CZ.1.07/1.1.34/
Mateřská škola Krupka, Masarykova
02.0021
461

Škola kariérním průvodcem a
modelem výchovy pro udržitelný
rozvoj

3 295 446,64

72,00

72,00

neschválen k financování

22

CZ.1.07/1.1.34/
02.0020

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

Rozvoj klíčových a odborných
kompetencí žáků studijních oborů
problémovým vyučováním

4 621 923,60

71,50

71,50

neschválen k financování

23

CZ.1.07/1.1.34/
02.0033

Křesťanská základní škola Nativity

Známe svůj domov

3 630 270,00

70,50

70,50

neschválen k financování

24

CZ.1.07/1.1.34/
02.0003

SEDUCTUS, s.r.o.

Implementace regionálních specifik
do výuky 1. stupně ŽŠ v ÚK

7 879 224,00

70,00

70,00

neschválen k financování

25

CZ.1.07/1.1.34/
02.0012

Abeceda

Podpora podnikatelských
schopností prostřednictvím
projektového vyučování

6 885 015,00

69,50

69,50

neschválen k financování

26

CZ.1.07/1.1.34/
02.0018

České Švýcarsko o.p.s.

Objevme společně České
Švýcarsko

7 915 543,10

69,50

69,50

neschválen k financování

27

CZ.1.07/1.1.34/
02.0027

GEMINI o.s.

NAŠE ŠKOLA - participací žáků k
odpovědnosti

5 998 870,40

69,50

69,50

neschválen k financování

5
6
7
8

CZ.1.07/1.1.34/
02.0046
CZ.1.07/1.1.34/
02.0008
CZ.1.07/1.1.34/
02.0030
CZ.1.07/1.1.34/
02.0039

Příloha č.1

28

CZ.1.07/1.1.34/
02.0057

Okresní hospodářská komora v
Chomutově

Rozvoj podnikatelských dovedností
a kompetencí na základních
školách

5 318 832,00

69,50

69,50

neschválen k financování

29

CZ.1.07/1.1.34/
02.0026

Základní škola a Mateřská škola
Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace

Komplexní finanční vzdělávání s
vysokým podílem klíčových
kompetencí pro žáky základních
škol (1.a 2.stupně) včetně
zážitkové výuky

5 514 187,14

68,00

68,00

neschválen k financování

30

CZ.1.07/1.1.34/
02.0015

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

Věda na zeleno

3 811 492,00

62,50

62,50

vyřazen
při věcném hodnocení

31

CZ.1.07/1.1.34/
02.0002

Biskupské gymnázium a Základní
škola Bohosudov

Environcentrum v Krupce

3 646 010,58

62,50

62,50

vyřazen
při věcném hodnocení

32

CZ.1.07/1.1.34/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ Síťování základních škol v okrese
02.0029
ŠKOLA NELUMBO Education, o.p.s.
Chomutov

4 113 131,80

61,00

61,00

vyřazen
při věcném hodnocení

33

CZ.1.07/1.1.34/
02.0013

58,50

58,50

vyřazen
při věcném hodnocení

34

CZ.1.07/1.1.34/
02.0001

ARBEIT CZ, s.r.o.

Kariérové poradenství pro žáky ZŠ

4 043 562,64

Biskupské gymnázium a Základní
škola Bohosudov

Krupské komunitní centrum se
srdcem

4 902 362,72

7 151 758,08

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

6 195 728,32

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

3 604 276,08

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

5 018 992,72

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

5 046 132,24

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

3 142 002,43

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

3 271 260,90

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

5 429 690,88

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

35

CZ.1.07/1.1.34/ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
02.0004

Předávání poznatků z výzkumu a
vývoje bohemistických aspektů v
rámci výchovně vzdělávacího
procesu v Ústeckém kraji (s
přesahem interregionálním a
internacionálním)

36

CZ.1.07/1.1.34/ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
02.0005
v Ústí nad Labem

Evaluace efektu pedagogického
dialogu jako nástroj jeho
optimalizace a inovace

37
38
39
40

41

42

CZ.1.07/1.1.34/ Soukromá hotelová škola Bukaschool Inovacemi k vyšší kvalitě výuky na
02.0007
Bukaschool
s.r.o.
Školní praxe jinak - inovace a
CZ.1.07/1.1.34/ Soukromá obchodní akademie, spol.
zvýšení atraktivity praxe na
02.0010
s.r.o.
středních školách
CZ.1.07/1.1.34/
Soubor kariérních a poradenských
Člověk v tísni, o.p.s.
02.0011
aktivit
Vzdělávací kurz energie,
CZ.1.07/1.1.34/
IREAS, Institut pro strukturální
energetické zdroje a jejich
02.0019
politiku, o.p.s.
využívání
Středisko ekologické výchovy a etiky
CZ.1.07/1.1.34/
Místně zakotvené učení v našem
Rýchory - SEVER, Brontosaurus
02.0022
kraji
Krkonoše
Středisko ekologické výchovy a etiky
Ekoškoly v akci aneb Podpora
CZ.1.07/1.1.34/
Rýchory - SEVER, Brontosaurus
realizace a rozšíření programu
02.0023
Krkonoše
Ekoškola v Ústeckém kraji

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

43

CZ.1.07/1.1.34/
02.0024

Střední odborná škola pro ochranu a
obnovu životního prostředí - Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Trio progres - tři pilíře, tři vrcholy,
tři kroky ke vzdělání

6 416 788,24

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

44

CZ.1.07/1.1.34/
02.0028

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

Zlepšení klíčových kompetencí ICT
žáků střední zdravotnické školy

3 751 285,54

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

45

CZ.1.07/1.1.34/
02.0031

MINODOMY CZ s.r.o.

Prakticky A Řádně Ekologicky
Začni

7 505 714,40

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

46

CZ.1.07/1.1.34/ Střední odborné učiliště a Střední
02.0032
odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Zvyšování kvality výuky ve
vzdělávacím procesu

6 081 881,19

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57

54

CZ.1.07/1.1.34/
02.0034
CZ.1.07/1.1.34/
02.0035
CZ.1.07/1.1.34/
02.0036
CZ.1.07/1.1.34/
02.0040

Základní škola Jirkov, Studentská
1427, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola
Březno, okres Chomutov

Zelená přírodovědným a
technickým vědám
Zvyšování kvalifikace žáků v
udržitelném rozvoji

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Škola v muzeu

7 853 415,20

Profinax, s.r.o.

Implementace netradičních
výukových principů do základních
a středních škol - Škola 2.0

6 190 902,18

CZ.1.07/1.1.34/
Timšel - Můžeš: interkulturní výuka
Gymnázium Varnsdorf
02.0042
ve šluknovském výběžku
CZ.1.07/1.1.34/ Masarykova základní škola Lubenec,
Nothing is impossible 02.0043
okres Louny
www.rozumíme.si
CZ.1.07/1.1.34/
Antikomplex - hnutí proti xenofobii
Žít komunitu, žít školu
02.0044
CZ.1.07/1.1.34/
Online lektorstvím boříme obavy z
Open-IT cz, s.r.o.
02.0048
mluvené angličtiny
CZ.1.07/1.1.34/
bfz o.p.s.
Projektové dny řemesel a služeb
02.0049
CZ.1.07/1.1.34/
Agentura Parole s.r.o.
Profesionálové se domluví
02.0054
CZ.1.07/1.1.34/
ŠIK CZ s.r.o.
ŠIKovné učení hrou
02.0055

4 925 497,03
5 163 268,32

4 086 387,20
3 901 214,48
6 285 784,80
7 999 808,53
6 343 881,92
5 706 884,48
4 997 994,56
321 966 126,74

vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti
vyřazen při hodnocení
přijatelnosti

Příloha č. 10 k usnesení č. 26/30Z/2012
Příloha č.2

GG CZ.1.07/1.2.35 - Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji
2. výzva
alokace na výzvu : 19 969 582,80 Kč

Reg. číslo
projektu

Žadatel

Název projektu

Požadovaná výše
finanční podpory

body

body s
IPRM

Schválená
výše finanční
podpory

Krácení

Stav projektu

1

CZ.1.07/1.2.35/
02.0006

EMPIRIKUS, s.r.o.

SOS - sebevzdělání, odhodlání,
sebevědomí

2 176 857,60

82,00

90,20

1 836 463,00

340 394,60

schválen k financování

2

CZ.1.07/1.2.35/
02.0016

ALMA VIS o.s.

Vzdělávání k rozvoji rovných
příležitostí dětí a žáků formou
školního divadla

4 667 254,00

89,00

89,00

4 667 254,00

0,00

schválen k financování

3

CZ.1.07/1.2.35/
02.0021

Sociálně-právní institut,
s.r.o.

Podpora individuálního rozvoje
nadaných dětí

3 996 730,80

87,00

87,00

3 679 145,60

317 585,20

schválen k financování

4

CZ.1.07/1.2.35/
02.0025

Most 2000 - občanské
sdružení pro kulturu a
vzdělání

Nadání je třeba rozvíjet

3 992 997,28

84,50

84,50

3 981 197,28

11 800,00

schválen k financování

5

CZ.1.07/1.2.35/
02.0018

VALDEK, o.p.s.

Pedagogicko - psychologické
ježdění jako jedinečné inovativní
vzdělávání

4 937 424,00

84,00

84,00

4 896 784,00

40 640,00

schválen k financování

6

CZ.1.07/1.2.35/
02.0009

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

Učitel do kapsy - multimédia a
software - cesta k úspěchu

2 970 390,40

82,50

82,50

neschválen k financování

7

CZ.1.07/1.2.35/
02.0007

POHODA - Sdružení pro
podporu zdravotně
postižených dětí

Terapie, které pomáhají doma i ve
škole

2 908 042,03

77,00

77,00

neschválen k financování

8

Střední škola energetická
CZ.1.07/1.2.35/ a stavební, Chomutov, Na
02.0030
Průhoně 4800,
příspěvková organizace

Komplexní program podpory žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků ohrožených předčasným
odchodem ze vzdělávání - Úspěšná
cesta

3 467 875,12

76,50

76,50

neschválen k financování

9

CZ.1.07/1.2.35/
02.0015

Podpora přechodu z předškolního
do školního vzdělávání

4 509 802,78

69,50

76,45

neschválen k financování

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

10

Základní škola, Most,
CZ.1.07/1.2.35/
Zlatnická 186, příspěvková
02.0028
organizace

Všichni chceme dobře začít

3 925 490,82

69,00

75,90

neschválen k financování

11

CZ.1.07/1.2.35/
02.0020

MĚSTO BÍLINA

Metoda Grunnlaget v Bílině

2 388 239,76

75,00

75,00

neschválen k financování

12

CZ.1.07/1.2.35/
02.0008

Člověk v tísni, o.p.s.

Alternativní pedagogická intervence

1 236 781,20

66,00

72,60

neschválen k financování

13

CZ.1.07/1.2.35/
02.0010

"Občanské sdružení
OBERIG"

Hezky česky od materské. Zvýšení
kompetencí pedagogů MŠ v oblasti
vzdělávání děti cizinců.

2 857 620,40

66,00

72,60

neschválen k financování

14

CZ.1.07/1.2.35/
02.0014

Základní škola Děčín VI,
Na Stráni 879/2 ,
příspěvková organizace

I zlobivé dítě může být úspěšné

1 567 814,08

72,50

72,50

neschválen k financování

15

CZ.1.07/1.2.35/
02.0011

Základní škola, Klášterec
nad Ohří, Krátká 676,
okres Chomutov

Inkluzívní škola - systémová péče o
žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami

3 808 510,52

71,00

71,00

neschválen k financování

16

CZ.1.07/1.2.35/
02.0004

Společnost Montessori

Šance pro Vaše dítě v Ústeckém
kraji.

2 529 617,92

71,00

71,00

neschválen k financování

17

CZ.1.07/1.2.35/
02.0019

Základní škola Ústí nad
Labem, Školní náměstí
100/5, příspěvková
organizace

Inkluzivní škola s nízkoprahovým
centrem

4 594 951,72

71,00

71,00

neschválen k financování

18

CZ.1.07/1.2.35/
02.0003

Centrum pro veřejnou
politiku

Tvorba vzdělávacího modulu k
poskytování včasné péče dětem se
sociokulturním znevýhodněním v MŠ

3 780 956,00

68,50

68,50

neschválen k financování

Občanské sdružení Na
Dosah

Pojďme na to od lesa - Rovné
příležitosti dětí s SVP ze
sociokulturně znevýhodněného
prostředí v děčínských a ústeckých
lokalitách aneb aktivizační programy
inspirované lesními mateřskými
školami

3 470 686,80

68,50

68,50

neschválen k financování

19

CZ.1.07/1.2.35/
02.0022

Příloha č.2

20

CZ.1.07/1.2.35/
02.0029

bfz o.p.s.

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků a podpora žáků se SVP

3 221 315,04

66,50

66,50

21

CZ.1.07/1.2.35/
02.0001

Základní škola Ústí nad
Labem, Hlavní 193,
příspěvková organbzace

ZŠ Hlavní - komplexní péče o žáky

2 391 010,40

62,00

62,00

vyřazen
při věcném hodnocení

22

CZ.1.07/1.2.35/
02.0032

Základní škola Duhová
cesta, s.r.o.

Duhová cesta za nadáním

4 769 028,48

57,00

57,00

vyřazen
při věcném hodnocení

23

CZ.1.07/1.2.35/
02.0002

ROLINO, spol. s.r.o.

Cizí jazyky ve škole pro všechny

4 984 724,16

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

24

CZ.1.07/1.2.35/
02.0005

Základní škola Dubí 1,
Školní náměstí 177, okres
Teplice

Podpora sociálně znevýhodněných dětí
z Dubí v předškolní přípravě a
základním vzdělávání

1 618 002,70

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

25

CZ.1.07/1.2.35/
02.0012

WHITE LIGHT I.

Projekt metodické a odborné podpory a
poradenství

4 945 776,00

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

26

CZ.1.07/1.2.35/
02.0013

občanské sdružení Rami

Škola pro mladé hudební a kulturní
producenty

4 842 536,00

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

27

CZ.1.07/1.2.35/
02.0017

Univerzita Karlova v Praze

Rozvoj komunikační kompetence žáka
cizince v české škole v kontextu
současné multikulturní společnosti

4 998 637,20

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

28

CZ.1.07/1.2.35/
02.0023

OBEC OBRNICE

Rovné příležitosti všech dětí a mládeže
ke vzdělávání - Startujeme ke vzdělání

4 713 708,24

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

29

CZ.1.07/1.2.35/
02.0024

Poradna pro integraci,
občanské sdružení

Žádné hranice pro děti cizince. Podpora
rovných příležitostí pro děti cizince.

4 994 020,40

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

30

CZ.1.07/1.2.35/
02.0026

Základní škola Chomutov,
Zahradní 5265

2 449 597,40

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

31

CZ.1.07/1.2.35/
02.0027

Oblastní charita Most

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
na 1. stupni ZŠ
Podpora předškolního vzdělávání a
doučování u sociálně vyloučených rodin
v Mostě

4 998 458,16

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

32

CZ.1.07/1.2.35/
02.0031

STATUTÁRNÍ MĚSTO
DĚČÍN

Zvyšování pracovních a sociálních
kompetencí u mladých lidí

4 271 374,10

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

33

CZ.1.07/1.2.35/
02.0033

Rodiče a děti Kadaně,
občanské sdružení

Předškolní klub jako cesta k integraci

4 525 707,36

vyřazen
při hodnocení přijatelnosti

121 511 938,87

neschválen k financování

Příloha č. 11 k usnesení č. 26/30Z/2012
Příloha č.3

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škola školských zařízení v Ústeckém kraji
2. výzva
alokace na výzvu : 31 349 151,40 Kč
reg. číslo
projektu

Žadatel

body
body s
bez
IPRM
IPRM

Schválená
výše finanční
podpory

Krácení

Stav projektu

87,5

5 647 139,84

0,00

schválen k financování

87,5

87,5

5 972 728,64

0,00

schválen k financování

5 179 474,24

85

85

4 464 865,12

714 609,12

schválen k financování

Název projektu

Požadovaná výše
finanční podpory

Manuál pro krizové řízení

5 647 139,84

87,5

Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ

5 972 728,64

Škola jako úřad

1

CZ.1.07/1.3.49/
02.0014

2

CZ.1.07/1.3.49/ Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem,
02.0016
příspěvková organizace

3

CZ.1.07/1.3.49/
02.0015

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.

4

CZ.1.07/1.3.49/
02.0009

Základní škola a Mateřská škola
Podpora vzdělávání a vytváření podmínek
Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, pro činnost předmětových metodiků na ZŠ
příspěvková organizace
v Ústeckém kraji

4 972 297,40

84

84

4 972 297,40

0,00

schválen k financování

5

Profesní rozvoj řídících pracovníků
CZ.1.07/1.3.49/
Rozvoj ústeckého regionu RUR o. s. zaměřený na aktivní strategie řízení škol v
02.0008
kontextu evropské legislativy

3 190 814,40

78

78

3 190 814,40

0,00

schválen k financování

6

CZ.1.07/1.3.49/
02.0019

TEACH TEAM s.r.o.

Pedagog inkluze pro střední školy

5 698 500,00

75,5

75,5

3 634 933,36

2 063 566,64

schválen k financování

7

CZ.1.07/1.3.49/
02.0004

NorthCom, spol. s r.o.

Multilaterální vzdělávání v oblasti
alternativních zdrojů energie

4 527 494,80

73,5

73,5

3 464 456,40

1 063 038,40

schválen k financování

8

CZ.1.07/1.3.49/
02.0006

CENTRUM DOHODY,s.r.o.

Komplexní trénink praktických dovedností
pro řídící pracovníky škol a školských
zařízení Ústeckého kraje

2 002 252,32

73

73

neschválen
k financování

9

CZ.1.07/1.3.49/
02.0003

Občanské sdružení COGNITIO

Zvýšení nabídky a atraktivity dalšího
vzdělávání nepedagogických pracovníků
v Ústeckém kraji

2 213 477,42

72

72

neschválen
k financování

10

CZ.1.07/1.3.49/
02.0013

EURION, o.s.

Vzdělávání pedagogů na středních a
základních školách v problematice
evropské integrace pomocí aktivizačních
metod vyučování

2 830 508,47

68

68

neschválen
k financování

11

CZ.1.07/1.3.49/
02.0007

Argent, vzdělávací agentura s.r.o.

Vzdělávání pracovníků ve školách a
školských zařízeních v Ústeckém kraji

5 992 625,66

65,5

65,5

neschválen
k financování

12

CZ.1.07/1.3.49/
02.0005

Evropská obchodní akademie, Děčín
I, Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace

Zlepšení kvality řízení škol a školských
zařízení aplikací moderních metod
zvyšování kvality, výkonnosti a
efektivnosti s využitím firemních metod
řízení a příkladů dobré praxe

4 246 903,07

52,5

52,5

vyřazen při věcném hodnocení

13

CZ.1.07/1.3.49/
02.0001

Forad Consult, s.r.o.

Zvýšené ICT kompetence pro pracovníky
škol

2 604 876,50

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

14

CZ.1.07/1.3.49/
02.0002

Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Další vzdělávání v mezinárodní spolupráci
ve vzdělávání pro školy Ústeckého kraje

1 495 527,28

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

15

CZ.1.07/1.3.49/
02.0010

Středisko ekologické výchovy a etiky
Rýchory - SEVER, Brontosaurus
Krkonoše

Environmentální vzdělávání pedagogůinvestice do budoucnosti

4 480 023,40

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

16

CZ.1.07/1.3.49/
02.0011

GEMINI o.s.

KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL - od vzdělávání
ke sdílení

4 680 859,40

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

17

CZ.1.07/1.3.49/ Výchový ústav, střední škola a školní
Vzdělávání pracovníků VÚ Buškovice 203
02.0012
jídelna, Buškovice 203

3 528 259,00

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

18

CZ.1.07/1.3.49/
02.0017

Building & Law, spol. s r.o.

Zvyšování právního povědomí pracovníků
středních škol v Ústeckém kraji

3 684 481,56

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

19

CZ.1.07/1.3.49/
02.0018

bfz o.p.s.

Další vzdělávání vedoucích
pedagogických pracovníků

3 101 441,20

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

20

CZ.1.07/1.3.49/
02.0020

ŠIK CZ s.r.o.

Jak pracovat se ŠIKem

4 794 812,32

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

21

CZ.1.07/1.3.49/
02.0021

Střední průmyslová škola
elektrotechnická a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků, spol. s.r.o.

Virtuální vzdělávací středisko pro
pracovníky ve školství

4 203 638,00

vyřazen při hodnocení
přijatelnsoti

ELVIJA s.r.o.

85 048 134,92

Příloha č. 12 k usnesení č. 30/30Z/2012

hejtmanka
Základní škola a Mateřská škola Ploskovice
ředitelka školy
Ploskovice 36
411 42 Ploskovice
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

Odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 11/SML0081
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …… /….Z/2012 ze dne 27. 6. 2012
odstupuje
Ústecký kraj, jako poskytovatel dotace, v souladu s článkem IX, bodem 2 Smlouvy, dle
kterého je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu porušení smluvních
povinností, jestliže příjemce nezjedná jejich nápravu ani na základě výzvy poskytovatele ve
lhůtě stanovené výzvou, od Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 11/SML0081
uzavřené dne 29.12.2011
Odůvodnění
Příjemce byl povinen dle článku VII, bodu 13a) Smlouvy předložit první monitorovací zprávu
včetně žádosti o platbu za období leden – březen 2012 do 30 kalendářních dnů od ukončení
monitorovacího období, tedy do 30. 4. 2012. Do daného data příjemce nepředložil
monitorovací zprávu se žádostí o platbu, ani si nepožádal o prodloužení termínu, ani jiným
způsobem nevysvětlil důvod jejího nepředložení.
Na výzvu zaslanou elektronickou poštou dne 3. 5. 2012 , ani na výzvu zaslanou v listinné
podobě dne 15. 5. 2012 nepodal příjemce uspokojivé vysvětlení, které by zdůvodnilo
porušení povinností daných Smlouvou.
Příjemce dále porušil článek VII, bodu 18 Smlouvy, podle kterého je povinen neprodleně
oznámit poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, nebo
skutečnosti s ní související, nebo se jí nějakým způsobem dotýkající. Dle sdělení příjemce ze

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
DIČ: CZ70892156
strana 1 / 2
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dne 21. 5. 2012 si dokumentaci k projektu vyžádala Policie ČR. Příjemce tuto skutečnost
neoznámil, ale také ani nedožil.
Odstoupením se Smlouva ruší od počátku.
Poskytnutou zálohovou platbu specifikovanou v článku VI, bodě 3 Smlouvy ve výši 983 675,
52 Kč, v členění 911 675,52 Kč neinvestiční prostředky UZ 33030 a 72 000,00 Kč investiční
prostředky UZ 33926, vraťte na účet Ústeckého kraje 4508012/0800, variabilní symbol
110081, do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Jana Vaňhová
Hejtmanka Ústeckého kraje
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Příloha č. 13 k usnesení č. 34/30Z/2012

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. 6. 2012 - Bod 27. - Příloha č.1 - Navrhovaná změna PRVKÚK
Navrhovaná
změna
PRVKÚK
č.19

okres

ORP

obec

část
kódu

název
části
obce

požadavek
od

projektovan
á cena dle
metodiky
401/2010zpraco- podkla15000
vatel
dy

realizace

typ
změny

tis. Kč
1

Ústí nad Ústí nad Tašov
Labem Labem

0323.01

Tašov

Obec Tašov

11 887

Project
ISA spol
s. r.
o.,Praha

Žádost o 2013-2014
změnu
PRVKÚ
K

ČOV a
gravitační
kanalizac
e

trvale
trvale bydlící
bydlící
PRVKÚK
dle údajů
obce

2010

2015

2011

106

111

158

rekreanti
PRVKÚK

2010 2015
28

28

Měrný
údaje
investiční
PRVKÚK
náklad na 1
investice
přepočtené
řešeného
do roku
dle
obyvatele
2015 v
metodiky
důvod
pro
PRVKÚK
aglome401/2010neekonom
navrhovanou
race
15000
ičnosti
změnu

(tis.Kč/1
TBO)
rok 2011 /
2012 / obec
75 235
ne

ne

tis. Kč

tis. Kč

0

0

PRVKÚK:
Obec Tašov nemá kanalizační síť. Odpadní vody 75% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole, od 25% obyvatel jsou odpadní vody předčištěny v septicích se vsakováním.
Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.
Změna:
Pro obec Tašov se navrhuje odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí gravitační oddílnou splaškovou kanalizací. Dimenze stokové sítě je navržena v profilu DN 300, z materiálu PVC a PE o celkové délce 1800m.
Odpadní vody budou čištěny na centrální čistírně odpadních vod Tašov o kapacitě 210 EO. ČOV bude koncipována jako mechanicko - biologická, technologicky koncipována jako nízko až středně zatěžovaná aktivace.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Proboštovského potoka v ř. km cca 3,15.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod na ČOV Tašov. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 75 235 Kč/obyvatele.
Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Tašov, změna výrazně zlepší likvidaci odpadních vod v obci.

Příloha č. 14 k usnesení č. 35/30Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2439 – dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Alena Krupková, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krupkova.a@kr-ustecky.cz, 475 657 447
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Městys Peruc
Sídlo:
Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
Zastoupený:
Antonínem Lancem – starostou městyse Peruc
Kontaktní osoba: Antonín Lanc – starosta městyse Peruc
E-mail/telefon: lanc@peruc.cz/ 415 697 049
IČ:
00265331
DIČ:
CZ00265331
Bank. spojení: 1020821329/0800 Česká spořitelna, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML 2439, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011,
o poskytnutí dotace městysi Peruc z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje k realizaci
projektové dokumentace stavby „Telce – ČOV a kanalizace“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

V Peruci dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Antonín Lanc

starosta městyse Peruc
příjemce
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Příloha č. 15 k usnesení č. 35/30Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

1156/2010 – dodatek č. 2

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Alena Krupková, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krupkova.a@kr-ustecky.cz, 475 657 447
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Obec Vrbice
Sídlo:
Hlavní č. p. 47, 411 64 Vrbice
Zastoupený:
Vlastimilem Miklem – starostou obce Vrbice
Kontaktní osoba: Vlastimil Mikl – starosta obce Vrbice
E-mail/telefon: ou.vrbice@o2active.cz/ 416 787 177, 606 254 867
IČ:
00264652
DIČ:
Bank. spojení: 5920471/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 5. 2010 č. 14/14Z/2010, o poskytnutí
dotace obci Vrbice z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace
stavby „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace a odkanalizování na novou ČOV Polepy“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

Ve Vrbici dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Vlastimil Mikl
starosta obce Vrbice
příjemce
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Příloha č. 16 k usnesení č. 35/30Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2020 – dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Alena Krupková, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krupkova.a@kr-ustecky.cz, 475 657 447
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Vítem Mandíkem – primátorem města Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Vít Mandík – primátor města Ústí nad Labem
E-mail/telefon: podatelna.magistrat@mag-ul.cz, 475 210 867
IČ:
00081531
DIČ:
Bank. spojení: 90050001125411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML 2020, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 č. 27/23Z/2011,
o poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace PD stavby „Ústí nad Labem – Brná – kanalizace III.
etapa“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2013. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem
příjemce
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Příloha č. 17 k usnesení č. 35/30Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2018 – dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Alena Krupková, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: krupkova.a@kr-ustecky.cz, 475 657 447
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Vít Mandík – primátor města Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Vít Mandík – primátor města Ústí nad Labem
E-mail/telefon: podatelna.magistrat@mag-ul.cz, 475 210 867
IČ:
00081531
DIČ:
Bank. spojení: 90050001125411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. a odst. 7 smlouvy č. 11/SML 2018,
uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 č.
27/23Z/2011, o poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace PD stavby „Ústí nad Labem –
odkanalizování místní části Hostovice“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
7. Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí projektové
dokumentace pro stavební řízení a dokumentace k zadání stavby příjemcem dotace,
územní rozhodnutí a stavební povolení.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem
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Příloha č. 18 k usnesení č. 36/30Z/2012

Č.J. : 249/2012
ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
SCHVALUJE
na základě svého usnesení č….. ze dne …………, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27
odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
SPZ Triangle, příspěvková organizace
( dále jen „organizace“)
Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ:
400 02, IČO: 70892156.
Článek II.
Název organizace
Název organizace zní :
SPZ Triangle, příspěvková organizace
Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem
Článek IV.
Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace je : ……………..
Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je : příspěvková organizace.
Článek VI.

Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je :
- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do Strategické
průmyslové zóny Triangle ;
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických
součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje Strategické
průmyslové zóny Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství,
vyjma komunikací II. a III. třídy;
to vše za podmínky dodržení Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
Změna č. 4 pro akci „Průmyslová zóna Triangle – II. etapa“ (evidenční číslo ISPROFIN
222232-0014) realizovanou v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských parků, které stanovilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo financí ČR.
Článek VII.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace je :
zajišťování veškerých úkonů spojených s umisťováním investorů a se správou
Strategické průmyslové zóny Triangle;
zajišťování plnění veškerých povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů
a rozhodnutí, ve vztahu ke Strategické průmyslové zóně Triangle;
zajišťování dopravní a technické infrastruktury Strategické průmyslové zóny Triangle;
příprava nemovitostí ve Strategické průmyslové zóně Triangle pro případný prodej;
zajišťování a koordinace dopravní obslužnosti Strategické průmyslové zóny Triangle ;
zajišťování propagace a public relations Strategické průmyslové zóny Triangle ;
koordinace činností v oblasti lidských zdrojů v rámci Strategické průmyslové zóny
Triangle ;
technická výpomoc při realizaci projektů jednotlivých investičních záměrů ve
Strategické průmyslové zóně Triangle;
zajišťování souladu s územními plány ve vztahu k Strategické průmyslové zóně
Triangle;
zajišťování udržení a podpory investorů působících ve Strategické průmyslové zóně
Triangle.
Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1.
2.
3.
4.

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

Článek IX.
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Statutární orgán organizace
1.
2.

Statutárním orgánem organizace je : ředitel.
Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.

Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1.
2.
3.
4.

Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel.
Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat
jménem organizace, a to zejména pro případ nepřítomnosti ředitele.
Článek XI.
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření

1.
2.
3.

4.

5.

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

Článek XII.
Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke
svěřenému majetku
1.

2.

3.

Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby se
svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena a podmínky, za
kterých organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat veškeré
obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého
kraje.
Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina
jinak. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce (s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy
o úvěru, smlouvy o výpůjčce (s výjimkou sbírkových předmětů), smlouvy
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu
pohledávek, dohody o zániku závazku,
b) činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik závazku, není-li v této zřizovací
listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou příspěvků,
dotací, grantů apod. poskytovaných z veřejných rozpočtů.
Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá organizace pro
svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru. Dary mohou být:
a) peněžité účelově určené,
b) peněžité účelově neurčené,
c) ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených
peněžitých darů do vlastnictví organizace.
Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem od zřizovatele,
pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li
zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu
převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Vymezení práv a povinností k nemovitostem:
a) pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny i jejich části, popř.
spoluvlastnické podíly,
b) organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak,
c) organizace není oprávněna nabývat nemovitosti do svého vlastnictví. K nabytí
nemovitostí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný souhlas; zřizovatel
tuto skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky,
d) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na
dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4 zákona
o krajích,
e) výnosy z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije
výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části,
spoluvlastnické podíly, soubory věcí,
b) veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, se stávají
vlastnictvím organizace,
c) s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele, hospodaří
organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro majetek svěřený,
d) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem
organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus nabízet
a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus
vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci.,
e) o vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu d), organizace
předem informuje zřizovatele,
f) výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou příjmem
organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní
činnosti, pokud přitom budou dodrženy Závazné podmínky.
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10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních
prací organizací:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních
prací do částky, která nedosáhne 500.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ,
včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky
500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nedosáhne 1.000.000,-- Kč bez DPH, za
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast
investic a veřejných zakázek (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nedosáhne 3.000.000,-- Kč bez DPH, za
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast
investic a veřejných zakázek (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky
1.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), včetně
podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení
schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
3.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), včetně
podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení
schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení dodavatelů, kteří nesplní
kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Organizace je dále mj. povinna:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příslušných „Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního předpisu ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, příslušné Směrnice „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací
listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku v analytické evidenci dle
obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, od 1. 1. 2010 pak
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
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12.
13.

14.

15.

d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele
k inventarizaci,
e) svěřený majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku
nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
i) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro
svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.
Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem
dosažení maximální efektivnosti.
Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka
stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejich finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než
50.000,-- Kč. Pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být
prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k
úhradě předmětné pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k
výsledku nebo že u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by
přesáhly jeho výnos a tudíž vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným i vlastním
majetkem organizace odpovídá ředitel. V rámci výkonu práv a povinností při
hospodaření se svěřeným majetkem organizace zastupuje zřizovatele jako vlastníka
svěřeného majetku a jedná jeho jménem ve správních řízeních týkajících se tohoto
majetku, konaných před správními orgány, včetně řízení před stavebním úřadem.
Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se
svěřeným i vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je
spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
Organizace je povinna předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam
nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem
aktualizace dle čl. XI. odst. 3 této zřizovací listiny.
Článek XIII.
Hospodaření organizace
(některá vybraná ustanovení)

1.

2.

Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků
poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.
Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného výsledku hospodaření, může jej
použít k posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a tvorbě rezervního fondu, to vše po předchozím souhlasu zřizovatele.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Organizace je povinna vypracovat návrh finančního plánu s vyrovnanými náklady
a výnosy se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele a finanční plán
pro oblast příjmů a výdajů.
Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna umožnit
provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci
a provádění kontrol.
Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizaci zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve
prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný
ukazatel rozpočtu,
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí
zřizovatele, nebo
c) porušila rozpočtovou kázeň.
Organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že:
a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu
se stanoveným účelem,
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků než dovoluje
zřizovatel,
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel než stanoví zákon nebo
zřizovatel,
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky
jejího peněžního fondu, nebo
e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto
překročení nekryla ze svého fondu odměn do 31.12.
Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel organizaci odvod do svého rozpočtu ve
výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení
rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně
došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za
porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti Organizace.
Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu.
Organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého zřizovatele návratnou
finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku.
Organizace není oprávněna zajišťovat závazky.
Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky, ani být směnečným ručitelem.
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18. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb s výjimkou poskytnutí daru uvedenou v čl. XII odst. 7.
19. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít účast
v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání
Článek XIV.
Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným zřizovatelem
v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo
přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí uplynutím
dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke
sloučení nebo splynutí organizace může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele.
Článek XV.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Organizace je právnickou osobou.
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.
Tato zřizovací listina je vyhotovena v 5 exemplářích, které mají stejnou platnost
originálu.
Článek XVII.
Podpis zřizovatele

V Ústí nad Labem dne . . . . . . . . . .
………………………………………………
Ústecký kraj
Ing. René Budjač,
člen Rady Ústeckého kraje
Přílohy:
příloha č. 1
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 K ZŘIZOVACÍ LISTINĚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Soupis svěřených pozemků

poř.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

poř.

19
20
21
22
23

KÚ

Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves

KÚ

Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves

Par.č.

Výměra

LV

476/7
476/8
476/12
485/2
485/10
1120/1
1141/2
476/1
476/2
476/3
476/4
476/5
476/6
476/9
623/179
623/180
623/181
623/182

23005
359
1488
1058
402
5237
148
85925
30462
21279
32338
4709
21122
1771
143
491
89
89

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

Par.č.

Výměra

LV

623/183
623/211
623/213
623/233
623/235

5572
12068
207
599
108

87
87
87
87
87

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
jiná plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
neplodná půda
ZPF
ZPF
silnice
manipulační plocha
ZPF
ZPF
ZPF
neplodná půda
jiná plocha
ZPF
jiná plocha
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

Pořizovací hodnota
v Kč

380 237,00
5 934,00
24 596,00
17 488,00
6 645,00
110 040,00
13 720,00
815 758,00
289 176,00
202 002,00
306 985,00
86 127,61
1 958 020,00
32 391,59
7 150,00
24 550,00
13 350,00
11 849,00
Pořizovací hodnota
v Kč

516 527,00
3 017 000,00
31 050,00
50 030,00
23 765,00

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

poř.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Bitozeves
Minice
Minice
Minice
Minice

KÚ

Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice

623/236
623/38
637/32
1139/1
1139/3
1139/4
476/14
485/11
485/9
1139/2
485/1
485/3
439
240/3
240/9
293/10

1633
793
174
1185
1323
1202
932
9
820
2649
5215
1678
15130
131
3747
1204

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
111
111
111
111

Par.č.

Výměra

LV

293/11
293/12
293/27
293/51
293/52
293/53
293/54
293/55
293/56
293/9
337/1
337/12
337/14

2517
27507
267
852
459
784
1656
751
325
1204
104116
6823
164571

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha

ZPF
ZPF
ZPF
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
ZPF
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
ZPF
ZPF
jiná plocha
ZPF
jiná plocha
jiná plocha

136 394,00
317 200,00
14 533,00
21 673,65
122 643,00
111 426,00
77 843,00
834,00
76 014,00
245 564,00
543 950,00
155 551,00
366 697,00
9 825,00
160 747,00
93 673,00

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

Pořizovací hodnota
v Kč

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

107 980,00
1 180 054,17
20 025,00
36 551,00
19 691,00
33 634,00
71 043,00
32 218,00
13 943,00
51 652,00
2 933 463,00
117 321,48
49 371 300,00

53
54

Minice
Minice

337/15

377

111

ostatní plocha

337/16

20704

111

ostatní plocha

55

Minice

337/17

5950

111

ostatní plocha

56

Minice

337/18

47983

111

ostatní plocha

57

Minice

337/2

5965

111

ostatní plocha

58
59
60
61

Minice
Minice
Minice
Minice

337/3

4969

111

ostatní plocha

457/1
457/2
457/3

32
25
1479

111
111
111

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Par.č.

Výměra

LV

457/4

39

111

st. 139

193

111

poř.

KÚ

62

Minice

63

Minice

64

Minice

st. 140

53

111

65

Minice

st. 141

193

111

66

Minice

st. 148

488

111

67

Minice

st. 158

250

111

68

Minice

st. 69

1286

111

69

Minice

st. 71

31

111

70

Minice

st. 72

65

111

sport. a rekreační
plocha
jiná plocha
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
jiná plocha
ostatní komunikace
jiná plocha

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

ostatní plocha
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří

ostatní komunikace
-

113 100,00
2 927 028,00
841 181,25
6 783 597,00
112 203,00
93 660,00
1 373,00
1 073,00
63 449,00
Pořizovací hodnota
v Kč

1 673,00
4 375,50

-

1 201,97

-

4 375,50

stavba na LV 117

11 587,00

-

5 668,00

zbořeniště

24 191,98

zbořeniště

583,17

zbořeniště

1 222,77

st. 79

850

111

337/44

27643

111

Minice
Nehasice

st. 84/1

65

111

1178/1

895

115

zast. plocha a
nádvoří
ostatní plocha
zast. plocha a
nádvoří
ostatní plocha

75

Nehasice

801/1

228356

115

ostatní plocha

76

Nehasice

801/10

12864

115

ostatní plocha

77

Nehasice

801/11

1562

115

ostatní plocha

Par.č.

Výměra

LV

801/12

16574

115

ostatní plocha

801/18

99552

115

ostatní plocha

801/19

18709

115

ostatní plocha

71
72

Minice
Minice

73
74

poř.

KÚ

společný dvůr
jiná plocha
společný dvůr
jiná plocha
sport. a rekreační
plocha
ostatní dopravní
plocha
ostatní dopravní
plocha

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

78

Nehasice

79

Nehasice

80

Nehasice

81

Nehasice

801/2

12431

115

ostatní plocha

82

Nehasice

801/25

110425

115

ostatní plocha

83

Nehasice

801/26

8658

115

ostatní plocha

84

Nehasice

801/28

20533

115

ostatní plocha

85

Nehasice

801/3

8367

115

ostatní plocha

86

Nehasice

801/34

701

115

ostatní plocha

sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
ostatní dopravní
plocha
ostatní dopravní
plocha
sport. a rekreační
plocha
ostatní dopravní
plocha
ostatní dopravní
plocha
ostatní dopravní
plocha
sport. a rekreační
plocha

255 000,00
780 771,00
1 225,74
16 838,41
6 045 312,00
1 456 581,00
234 300,00
Pořizovací hodnota
v Kč

438 767,00
2 635 460,00
351 916,29
233 827,11
2 077 531,00
162 875,98
386 244,54
157 383,27
99 103,00

87
88
89

Nehasice
Nehasice
Nehasice

90

Nehasice

91

Nehasice

92

Nehasice

93

Nehasice

poř.

KÚ

801/4

159738

115

ostatní plocha

801/50
801/78

26051
6873

115
115

ostatní plocha
ostatní plocha

801/6

56467

115

ostatní plocha

801/7

87200

115

ostatní plocha

801/8

18793

115

ostatní plocha

801/9

13962

115

ostatní plocha

Par.č.

Výměra

LV

378

115

94

Nehasice

st. 78

95

Nehasice

st. 80

391

115

96

Nehasice

st. 81

388

115

97

Nehasice

st. 82/1

277

115

98

Nehasice

st. 85

550

115

99

Nehasice

st. 86

545

115

100 Nehasice

st. 87/1

154

115

101 Nehasice

st. 87/2

67

115

102 Nehasice
103 Nehasice

st. 88

490

115

801/45

2313

115

sport. a rekreační
plocha
jiná plocha
jiná plocha
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
ostatní dopravní
plocha
sport. a rekreační
plocha

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
ostatní plocha

3 004 634,13
490 124,00
129 309,00
1 062 144,20
1 640 581,00
353 496,33
262 625,22
Pořizovací hodnota
v Kč

společný dvůr

7 110,86

společný dvůr

7 354,71

společný dvůr

7 298,98

společný dvůr

5 210,37

společný dvůr

10 346,49

společný dvůr

10 252,44

společný dvůr

2 896,74

společný dvůr

1 260,27

společný dvůr
jiná plocha

9 217,79
43 517,00

104
105
106
107
108

Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

poř.

KÚ

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

801/47
801/49
1178/2
801/60
801/62

6033
5549
666
11848
8311

115
115
115
115
115

Par.č.

Výměra

LV

801/63
801/67
801/68
801/70
801/77

3441
1584
1075
1846
2467

115
115
115
115
115

ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
vodní nádrž umělá
vodní nádrž umělá
vodní nádrž umělá
jiná plocha

1010/1

162028

338

ostatní plocha

manipulační plocha

1010/11

4666

338

ostatní plocha

ostatní komunikace

1010/12

4059

338

ostatní plocha

ostatní komunikace

1010/13

15137

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/16

27726

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/2

1757

338

ostatní plocha

manipulační plocha

1010/26

2606

338

ostatní plocha

manipulační plocha

1010/28

20167

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/29

26088

338

ostatní plocha

ostatní komunikace

1010/3

5078

338

ostatní plocha

ostatní komunikace

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

113 505,00
104 399,00
12 530,00
313 654,00
220 018,00
Pořizovací hodnota
v Kč

91 094,00
46 962,26
31 871,00
54 730,00
46 414,00
3 230 402,00
87 775,89
80 926,00
301 791,00
552 782,00
35 030,00
51 957,00
2 851 110,00
3 688 191,00
95 375,00

Staňkovice u
124 Žatce
Staňkovice u
125 Žatce

poř.

KÚ

Staňkovice u
126 Žatce
Staňkovice u
127 Žatce
Staňkovice u
128 Žatce
Staňkovice u
129 Žatce
Staňkovice u
130 Žatce
Staňkovice u
131 Žatce
Staňkovice u
132 Žatce
Staňkovice u
133 Žatce
Staňkovice u
134 Žatce
Staňkovice u
135 Žatce
Staňkovice u
136 Žatce
Staňkovice u
137 Žatce
Staňkovice u
138 Žatce

1010/30

44205

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/46

4314

338

ostatní plocha

manipulační plocha

Par.č.

Výměra

LV

1010/47

5464

338

ostatní plocha

manipulační plocha

1010/48

25873

338

ostatní plocha

manipulační plocha

1010/8

1666

338

ostatní plocha

jiná plocha

1133/6

1813

338

ostatní plocha

jiná plocha

1174/32

4223

338

ostatní plocha

manipulační plocha

1174/5

5041

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/1

8908

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/11

389

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/13

4503

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/16

3497

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/18

3056

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/2

144276

338

ostatní plocha

jiná plocha

836/21

70

338

ostatní plocha

manipulační plocha

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

6 249 482,00
84 615,00
Pořizovací hodnota
v Kč

107 170,30
507 459,00
31 083,00
36 147,00
82 830,00
98 874,00
177 601,00
7 756,00
89 778,00
69 722,00
57 370,50
2 713 857,11
1 316,70

Staňkovice u
139 Žatce
Staňkovice u
140 Žatce
poř.

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

KÚ

Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce
Staňkovice u
Žatce

836/32

19103

338

ostatní plocha

jiná plocha

836/37

13

338

ostatní plocha

manipulační plocha

Par.č.

Výměra

LV

836/40

640

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/7

915

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/70

537

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/73

307

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/8

1616

338

ostatní plocha

manipulační plocha

836/9

5856

338

ostatní plocha

manipulační plocha

970/73

217

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/50

1648

338

vodní plocha

vodní nádrž umělá

1010/52

8303

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/53

280

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/54

11053

338

ostatní plocha

jiná plocha

1010/55

12920

338

ostatní plocha

jiná plocha

836/74

1872

338

ostatní plocha

jiná plocha

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

359 329,84
244,53
Pořizovací hodnota
v Kč

12 038,40
17 098,29
10 706,00
6 121,00
30 302,91
109 925,64
50 192,00
32 857,00
165 540,00
5 583,00
220 367,00
257 590,00
37 323,00

Staňkovice u
154 Žatce

ostatní plocha

jiná plocha

836/76

68

338

Par.č.

Výměra

LV

836/79

916

338

ostatní plocha

jiná plocha

836/81

647

338

ostatní plocha

jiná plocha

556
560

59588
155

31
31

orná půda
ostatní plocha

562

585

31

ostatní plocha

554/1

107533

31

ostatní plocha

554/13
554/17
554/18
554/2

140
2425
2488
20660

31
31
31
31

ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha
orná půda

165 Tatinná
166 Tatinná

554/20

25561

31

ostatní plocha

554/3

4304

31

orná půda

167 Tatinná

554/4

9613

31

ostatní plocha

168 Tatinná

554/6

56248

31

ostatní plocha

169 Tatinná

554/7

24590

31

ostatní plocha

170 Tatinná

554/8

138495

31

ostatní plocha

171 Tatinná

559/1

47436

31

ostatní plocha

ZPF
ostatní komunikace
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
jiná plocha
vodní nádrž umělá
vodní nádrž umělá
ZPF
sport. a rekreační
plocha
ZPF
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha
ostatní dopravní
plocha
sport. a rekreační
plocha
sport. a rekreační
plocha

poř.

KÚ

Staňkovice u
155 Žatce
Staňkovice u
156 Žatce
157 Tatinná
158 Tatinná
159 Tatinná
160
161
162
163
164

Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

1 356,00
Pořizovací hodnota
v Kč

18 263,00
12 899,00
1 025 921,00
2 915,83
18 721,00
3 052 227,00
2 633,79
77 605,00
79 620,00
661 155,00
817 996,00
1 506 400,00
307 633,00
1 800 032,00
697 965,00
3 931 055,00
892 356,90

poř.

KÚ

Par.č.

Výměra

LV

172 Tatinná

561/1

43446

31

173 Tatinná

st. 73

347

31

174 Tatinná

st. 74

38

31

175 Tatinná

st. 75

16

31

Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Tatinná
Velemyšleves
Velemyšleves
Velemyšleves
Velemyšleves
Velemyšleves
Velemyšleves
Žiželice u
187 Žatce
Žiželice u
188 Žatce
Žiželice u
189 Žatce
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

poř.

KÚ

Žiželice u
190 Žatce

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

orná půda
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří
zast. plocha a
nádvoří

ZPF

1 390 349,00

společný dvůr

6 527,70

společný dvůr

714,85

-

301,00

554/19

6563

31

ostatní plocha

555/1
554/22
554/23
555/3
1540/5
1540/6
1555/20
1555/21
1555/43
1695/4

3484
23573
3898
189
470
1273
221
232
17
27

31
31
31
31
52
52
52
52
52
52

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha

sport. a rekreační
plocha
manipulační plocha
jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
ZPF
jiná plocha
neplodná půda

1060/10

4257

164

ostatní plocha

manipulační plocha

1060/11

7790

164

ostatní plocha

manipulační plocha

1060/12

2438

164

ostatní plocha

manipulační plocha

Par.č.

Výměra

LV

1060/20

6643

164

Způsob využití/
Druh pozemku dle LV způsob ochrany dle
LV

ostatní plocha

Pořizovací hodnota
v Kč

manipulační plocha

210 028,00
59 984,00
754 377,00
124 743,00
3 254,00
94 856,00
256 919,00
44 603,00
46 822,00
3 431,00
3 809,00
80 081,86
146 543,98
45 863,19
Pořizovací hodnota
v Kč

124 966,84

Žiželice u
191 Žatce
Žiželice u
192 Žatce
Žiželice u
193 Žatce

1060/21

4248

164

ostatní plocha

manipulační plocha

1060/8

218817

164

ostatní plocha

jiná plocha

1060/9

15890

164

ostatní plocha

manipulační plocha

79 904,88
4 116 100,02
298 919,62
144 200 544,34
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SMLOUVA O NÁJMU
(uzavřená v souladu se zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
SMLUVNÍ STRANY
1.

ÚSTECKÝ KRAJ
se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ:
70892156, DIČ: CZ70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
("Pronajímatel")

a
2.

PANATTONI CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT S.R.O.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 131735, IČ:
281 90 882, DIČ: CZ 281 90 882, zastoupená Pavlem Sovičkou, prokuristou ("Nájemce")
Pronajímatel a Nájemce společně dále také jen jako "Smluvní strany" a kterákoli z nich
samostatně "Smluvní strana"

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemku; a

(b)

Nájemce má v úmyslu si od Pronajímatele pronajmout Předmět nájmu za účelem
realizace Projektu; a

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele Předmět
nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto smlouvu o nájmu ("Smlouva").
2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů:
Den zahájení

znamená den uvedený v článku 3.2;

Doba nájmu

znamená dobu účinnosti této Smlouvy o nájmu uvedenou
v článku 3.2;

EIA

znamená takovou pravomocnou zprávu o posouzení vlivu na
životní prostředí, kterou vydá příslušný úřad v souladu s
platnými právními předpisy a která umožní úspěšné podání
žádosti o vydání Územního rozhodnutí;

Geometrický plán

znamená geometrický plán definovaný v článku 7.1 této
Smlouvy; Geometrický plán tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako její Příloha č. 4;

Kolaudace

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby
Parkoviště za účelem popsaným v Projektu uvedeným
v příloze č. 1 a 2;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k
Předmětu nájmu, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou; dohodnuté znění
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;

Nájemce

znamená Panattoni Czech Republic Development s.r.o. a
právní nástupce Panattoni Czech Republic Develpment s.r.o.
a osoby, na něž přejdou v souladu s touto Smlouvou práva a
povinnosti z této Smlouvy;

Nájemné

znamená finanční závazek Nájemce vůči Pronajímateli za
užívání Předmětu nájmu pro účely sjednané touto Smlouvou,
jak je blíže vymezen v části 3 této Smlouvy;

Parkoviště

znamená parkoviště, které bude vybudováno na Předmětu
nájmu za účelem odstavování vozidel zaměstnanců,
zákazníků a/nebo smluvních partnerů vlastníka přilehlého
závodu Johnson Controls.

Podmínky

má význam uvedený v článku 8.4(a) této Smlouvy;

Pozemek

znamená pozemek parc.č. 554/1 o výměře 107533 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, který je ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Pronajímatele a který je veden
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví
číslo 31 pro katastrální území Tatinná, vše dle výpisu
z katastru nemovitostí - kopie listu vlastnictví číslo 31 tvoří
Přílohu č. 3 této Smlouvy;

Práce Nájemce

znamená práce spočívající v realizaci Projektu;

Projekt

znamená výstavbu Parkoviště a související infrastruktury za
účelem odstavování vozidel zaměstnanců závodu Johnson
Controls; Projekt je blíže popsán v Příloze č. 1 této Smlouvy
a je vyznačen na plánech v Příloze č. 2 této Smlouvy;

Pronajímatel

znamená Ústecký kraj a případné právní nástupce coby
vlastníky Předmětu nájmu;

Předmět nájmu

znamená část Pozemku o výměře [4.490] m2, která je
vyznačena v Geometrickém plánu;

Rozhodnutí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního
rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna
č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014;

Rozhodnutí o umístění stavby znamená územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby,
které bude vydáno příslušným úřadem a které bude
umožňovat umístění Projektu na Předmět nájmu;
Smlouva

znamená tuto Smlouvu o nájmu včetně ujednání vztahujících
se k uzavření budoucí kupní smlouvy k Předmětu nájmu;

Smlouva s ČR-MO

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště
Žatec a přilehlé satelity) č. 21834934 na Ústecký kraj

Stavební povolení

znamená stavební povolení k realizaci Projektu, které bude
vydáno příslušným úřadem na základě Rozhodnutí o
umístění stavby.

3.

PŘEDMĚT NÁJMU, ÚČEL NÁJMU A DOBA NÁJMU

3.1

Pronajímatel pronajímá Předmět nájmu Nájemci a Nájemce Předmět nájmu od
Pronajímatele do nájmu přebírá na Dobu nájmu za účelem realizace Projektu a za účelem
následného provozování Parkoviště po dobu od vydání Kolaudace do zápisu vlastnických
práv Nájemce k Předmětu nájmu v katastru nemovitostí.

3.2

Tato Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou ("Doba nájmu"), která začíná běžet v
den podpisu této Smlouvy o nájmu ("Den zahájení").

3.3

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, tato Smlouva a nájem skončí
k následujícímu dni:
(a)

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí
8. této Smlouvy, tato Smlouva a nájem skončí v den, kdy vlastnické právo
Nájemce k Předmětu nájmu bude zapsáno do katastru nemovitostí.

(b)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu
s částí 8. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, a neučiní tak ani během
dodatečného dvouměsíčního období, tato Smlouva a nájem skončí uplynutím
tohoto dodatečného dvouměsíčního období. Pro tento případ skončení této
Smlouvy dále platí, že Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli veškeré náklady,
které měl Pronajímatel v souvislosti s touto Smlouvou.
(i)

(c)

V případě ukončení této Smlouvy způsobem uvedeným v bodě (b) článku
3.3, je Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav
před počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad. Pokud tak
Nájemce neučiní ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém
tato Smlouva skončila, je Pronajímatel oprávněn uvést Předmět nájmu do
původního stavu a přeúčtovat Nájemci veškeré náklady, které mu takto
vznikly. Při výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce postupuje
Pronajímatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách se základním
hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Náklady Pronajímatele
vzniklé v souladu s tímto článkem je povinen Nájemce uhradit do 14 dní
od obdržení vyúčtování Pronajímatele.

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí
8. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě stanovené v
článku 8.4(c) této Smlouvy a neučiní tak ani během dodatečného jednoměsíčního
období, tato Smlouva a nájem končí uplynutím tohoto dodatečného
jednoměsíčního období. Předchozí věta se neuplatní v případě postupu dle článku
12.8, přičemž v takovém případě tato Smlouva a nájem skončí v den, kdy (i) dojde
k zápisu vlastnických práv Nájemce k Předmětu nájmu do katastru nemovitostí na
základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle; nebo (ii) nabude
právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení
projevu vůle dle článku 12.8 této Smlouvy (nedohodnou-li se Smluvní strany v
takovém případě jinak). V případě, že dojde ke skončení této Smlouvy a nájmu
z důvodu uvedeného v tomto bodě Smlouvy, aniž by došlo k převodu vlastnického
práva k Předmětu nájmu na Nájemce, bude Pronajímatel povinen uhradit Nájemci
veškeré náklady, které měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu;
povinnost Pronajímatele k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce

dotčena. Povinnost uhradit Nájemci veškeré náklady podle předchozí věty
Pronajímatel nemá, pokud dojde k ukončení Smlouvy a nájmu z důvodu právní
moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle
dle článku 12.8 této Smlouvy.
(i)

(d)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 30.6.2013 pravomocné Stavební
povolení, tato Smlouva a nájem skončí uplynutím dne 30.6.2013. Nájemce je
povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání
Předmětu nájmu), přičemž ujednání odstavce (b)(i) tohoto článku Smlouvy pro
tento případ platí obdobně.

(e)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 30.6.2014 Kolaudaci, tato Smlouva a
nájem skončí uplynutím dne 30.6.2014, pokud se Smluvní strany nedohodnou
jinak nebo pokud se nejedná o postup dle odstavce (i) níže. Nájemce je povinen
uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu
nájmu), přičemž ujednání odstavce (b)(i) tohoto článku Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
(i)

3.4

V případě ukončení Smlouvy způsobem uvedeným v bodě (c) tohoto
článku 3.3 a po úhradě veškerých nákladů, které měl Nájemce v
souvislosti s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody vzniklé Nájemci,
se stane vlastníkem stavby Parkoviště Pronajímatel; pro tyto účely
Smluvní strany podepíší příslušnou kupní smlouvu a návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud se Pronajímatel
nestane podle předchozí věty vlastníkem stavby Nájemce, je Nájemce
povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad ve lhůtě 4 měsíců
následujících po měsíci, ve kterém tato Smlouva skončila. Takto vzniklé
náklady Nájemce se stanou součástí pohledávky Nájemce proti
Pronajímateli podle bodu (c) tohoto článku 3.3. Při výběru zhotovitele
odstranění stavby Nájemce postupuje tak, že zhotovitel bude vybrán na
základě výběrového řízení, do kterého budou přizváni minimálně 3 (tři)
dodavatelé, přičemž základním hodnotícím kritériem bude nejnižší
nabídková cena.

Pokud získá Nájemce ve lhůtě do 30.6.2014 povolení k předčasnému
užívání stavby Parkoviště
nebo rozhodnutí o uložení provedení
zkušebního provozu Parkoviště, končí tato Smlouva a nájem, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak, uplynutím lhůt stanovených příslušnými
správními orgány pro předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz
Parkoviště, jestliže v těchto lhůtách Nájemce nezíská Kolaudaci.
Nebudou-li příslušnými správními orgány stanoveny lhůty pro předčasné
užívání stavby nebo zkušební provoz Parkoviště, platí, že tato Smlouva a
nájem končí dnem 30.6.2016, jestliže do této doby Nájemce nezíská
Kolaudaci. V případě skončení nájmu dle uvedeného je Nájemce povinen
uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání
Předmětu nájmu), přičemž ujednání odstavce (b)(i) tohoto článku
Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

Nájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva financí
ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 a zavazuje se respektovat
zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání Předmětu nájmu na
základě této Smlouvy. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat náhradu
svých nákladů vynaložených na uskutečnění Projektu, ani nebude požadovat slevu na
nájemném z důvodu, že uskutečňuje nebo uskutečnil Projekt; toto prohlášení se
nevztahuje na situaci popsanou v bodě (c) článku 3.3 této Smlouvy.

3.5

Nájemce prohlašuje že byl seznámen s obsahem Smlouvy s ČR-MO a je si vědom a
zavazuje se do 30.9.2019 bezvýhradně dodržet podmínky využití Předmětu nájmu
stanovené v Rozhodnutí, tj. užít Předmět nájmu v souladu s ujednáním článku 3.1 této
Smlouvy.

3.6

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět nájmu užívat pouze pro účely realizace
Projektu a za účelem následného provozování Parkoviště coby odstavné plochy pro
parkování vozidel zaměstnanců, zákazníků a/nebo smluvních partnerů vlastníka
přilehlého závodu Johnson Controls, po dobu od vydání Kolaudace (případně povolení
k předčasnému užívání stavby Parkoviště nebo rozhodnutí o uložení provedení
zkušebního provozu Parkoviště) do zápisu vlastnických práv Nájemce k Předmětu nájmu
v katastru nemovitostí.

3.7

Nájemce není oprávněn podnajmout Předmět nájmu třetí osobě.

4.

NÁJEMNÉ

4.1

Nájemce se zavazuje, že za užívání Předmětu nájmu bude Pronajímateli hradit nájemné
ve výši 26.940,- Kč (slovy: dvacet dva tisíce čtyři sta padesát korun českých) za rok
(vypočtené jako násobek výměry Předmětu nájmu a částky 6,- Kč za 1m2 Předmětu
nájmu za rok) ("Nájemné") plus příslušná DPH, pokud se v souladu s platným zákonem o
DPH bude na pronájem vztahovat. Měsíční Nájemné tedy činí 2.245 Kč (slovy: tisíc osm
set sedmdesát korun českých osmdesát haléřů).

4.2

Nájemné (včetně příslušné DPH) bude hrazeno vždy do 15-tého dne kalendářního
měsíce, za který se Nájemné hradí. První platba Nájemného za období ode Dne zahájení
do konce aktuálního kalendářního měsíce bude zaplaceno společně s Nájemným za první
celý kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém nastal Den zahájení.

5.

PRÁCE NÁJEMCE

5.1

Pro účely územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění stavby a pro účely stavebního
řízení o vydání Stavebního povolení Pronajímatel souhlasí s umístěním Projektu na
Předmětu nájmu.

5.2

Nájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující výstavbu Projektu,
zejména Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení a Kolaudaci. Nájemce je
povinen do 30.6. 2013 prokázat Pronajímateli okolnost, že bylo ve věci vydání Stavebního
povolení zahájeno příslušné správní řízení věcně a místně příslušným správním
orgánem.

5.3

Jakmile bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude Nájemce oprávněn
zahájit provádění Prací Nájemce.

5.4

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na dešťovou kanalizaci.

5.5

Pronajímatel se zavazuje po splnění Podmínek a současně s Kupní smlouvu (tj. ve lhůtě
pro uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4(c) této Smlouvy) uzavřít s Nájemcem smlouvu
o bezúplatném věcném břemeni spočívajícím v právu Nájemce:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedního pozemku Pronajímatele p.p.č. 554/1
přípojky všech inženýrských sítí popsaných v článku 5.4;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Parkovišti jak je vyznačena na plánu v
Příloze č. 2 této Smlouvy; a

(c)

vjíždět na Předmět nájmu z míst určených na plánech v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Věcné břemeno dle výše uvedeného bude zřízeno in rem ve prospěch pozemků
tvořících Předmět nájmu. Pronajímatel souhlasí se vstupem na předmětné
pozemky za účelem realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.4 této
Smlouvy.
5.6

Pronajímatel Nájemci umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě ve vlastnictví
Pronajímatele uvedené v článku 5.4 této Smlouvy.

5.7

Nájemce prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními platného kanalizačního řádu pro
jednotný kanalizační systém obce Žatec.

5.8

Nájemce je povinen při užívání Předmětu nájmu respektovat ustanovení všech
relevantních všeobecně závazných a prováděcích právních předpisů.

5.9

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Nájemce povinen vždy k 20. lednu následujícího
roku podat Pronajímateli zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se stavem k 31. 12.
roku předchozího. Ke zprávě přiloží všechna relevantní rozhodnutí, která mu byla
v uplynulém kalendářním roce vydána orgány veřejné správy v souvislosti s přípravou a
výstavbou jeho záměru (územní povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním
provozu, atd.). Pro zamezení pochybnostem v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat
splnění uvedené informační povinnosti, účinnost tohoto článku 5.9 zanikne.

5.10

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod do okolního terénu zejména pro účel získání územního rozhodnutí.
V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce upřednostní tento způsob
odvodu čistých dešťových vod do okolního terénu při žádosti o Rozhodnutí o umístění
stavby a Stavební povolení a navrhne s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější
řešení. Podrobné technické řešení bude součástí projektu Nájemce.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY NÁJEMCEM

6.1

Nájemce je oprávněn se souhlasem Pronajímatele postoupit veškerá práva a povinnosti z
této Smlouvy na třetí osobu. Pro tyto účely Nájemce písemně sdělí Pronajímateli
identifikaci zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností z této Smlouvy
("Nabyvatel") a Pronajímatel se v případě udělení souhlasu dle předchozí věty zavazuje
podepsat jakoukoli třístrannou smlouvu s Nájemcem a Nabyvatelem, případně dohodu o
ukončení nájmu dle této Smlouvy a novou smlouvu o nájmu s Nabyvatelem, přičemž
podmínky takové nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy
v případě, že:
(a)

převod práv a povinností Nájemce dle této Smlouvy se bude týkat Nabyvatele,
který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a podmínky
Rozhodnutí; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení veškerých
práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy v nezměněném rozsahu s
výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu konzumovaných v důsledku splnění
příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

7.1

Pronajímatel prohlašuje, že společnost MESS GEO s.r.o., Hasičská 111, 434 01 Vtelno –
Most vyhotovila dne [***] geometrický plán č. [***]; Geometrický plán tvoří Přílohu č. 4 této
Smlouvy.

7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný stavební úřad
vydal územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemků, zavazuje se Pronajímatel takové
územní rozhodnutí zajistit na vlastní náklady, a učinit vše pro to, aby takové územní
rozhodnutí nabylo právní moci, nejpozději do 3 (třech) měsíců od data splnění Podmínky
dle článku 8.4(a)(i) této Smlouvy.

8.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K PŘEDMĚTU NÁJMU

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části Smlouvy (8.) bude
mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, kdy předmětem koupě budou pozemky označené
touto Smlouvou jako Předmět nájmu.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva (ve znění, které tvoří
Přílohu č. 5 této Smlouvy) má podobu, kterou Smluvní strany co do celkového obsahu
projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze
před podpisem Kupní smlouvy provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na
tom Smluvní strany výslovně písemně nedohodnou. Kupní smlouva tvoří nedílnou
součást této Smlouvy jako její příloha č. 5.

8.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo změny:

8.4

(a)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny hranatými
závorkami; a

(b)

doplnění a/nebo aktualizace příloh ke Kupní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že:
(a)

podmínky pro uzavření Kupní smlouvy jsou:
(i)

vydání Kolaudace; a

(ii)

vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí dle článku 7.2 této
Smlouvy,

společně dále jen jako "Podmínky".
(b)

8.5

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během 30ti
kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Závazek Smluvních stran
uzavřít Kupní smlouvu zaniká v případě, že:
(i)

Podmínka dle článku 8.4(a)(i) nebude splněna do 30.6. 2016 (s
přihlédnutím k článku 11.3 této Smlouvy); nebo

(ii)

Podmínka dle článku 8.4(a)(ii) nebude splněna do 30.9. 2016 (s
přihlédnutím k článku 11.3 této Smlouvy);

(c)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů poté, kdy Nájemce vyzve Pronajímatele
k jejímu uzavření dle odstavce (b) výše;

(d)

v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle
odstavce (b) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se přiměřeně článek
3.3(c)(i) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření
Kupní smlouvy dle bodu (b) výše z důvodu na straně Nájemce, použije se
přiměřeně článek 3.3(b)(i) této Smlouvy..

Smluvní strany konstatují, že tato část 8 Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

9.

UKONČENÍ NÁJMU

9.1

Tato Smlouva a Nájem končí primárně způsobem stanoveným v článku 3.3 této Smlouvy.

9.2

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

9.3

Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi s
dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;

(b)

Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, 3.4 a 3.5 této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30ti kalendářních dní ode dne
doručení upozornění Pronajímatele;
V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku je Nájemce povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu
nájmu) na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 3.3(b)(i) této Smlouvy pro tento
případ platí obdobně.

9.4

Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi s
dvouměsíční výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude dosaženo
nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 3.3(c)(i) této
Smlouvy užije obdobně;

(b)

v souladu s článkem 9.5 níže.

9.5

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu. Ve výpovědi je
Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však není oprávněn vypovědět tuto
Smlouvu z důvodů na které se vztahuje ujednání článku 3.3(b), 3.3(c), 3.3(d) a 3.3(e) této
Smlouvy. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před
počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 3.3(b)(i)
této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

9.6

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

9.7

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo vypovědět tuto
Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v délce 3 (třech) měsíců.

9.8

Pro odstranění pochybností se sjednává, že při ukončení Smlouvy z jakýchkoliv důvodů,
zaniká smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

10.

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE

10.1

Pronajímatel je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu nájmu (ani
kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a bez předchozího
písemného souhlasu Budoucího kupujícího nezatížit Předmět nájmu žádnými
dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob;

(b)

poskytnout na požádání Nájemci veškerou součinnost a podporu, jež bude
Nájemce požadovat v souvislosti se získáním Rozhodnutí o umístění stavby,
Stavebního povolení a/nebo Kolaudace, a jejímuž poskytnutí nebudou bránit
příslušné právní předpisy;

(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého a
evropského práva tak, aby Nájemci byly poskytnuty veškeré povolení a souhlasy
potřebné pro Stavební povolení;

(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této Smlouvy.

11.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE

11.1

Pronajímatel prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření Kupní
smlouvy:

11.2

(a)

Pronajímatel je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu nájmu a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy získal
veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími právy
ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu;

(c)

Pronajímatel nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním
či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly stát
důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení k Předmětu nájmu;

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy ani
nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma;

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by porušoval jakékoli právní normy týkající se
ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět nájmu (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem restitučních nároků,
konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního či správního
rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; Předmět nájmu ani
žádná jeho část nebyla vložena do základního kapitálu žádné obchodní
společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Předmětu nájmu uplatnit práva,
včetně práva odpovídajícího věcnému břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Předmět nájmu není stavebním pozemkem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty;

(h)

Pronajímatel si není vědom, že by se na Předmětu nájmu nacházely nadzemní či
podzemní stavby nebo archeologické památky;

(i)

Předmět nájmu je dle platného územního plánu způsobilý k uskutečnění výstavby
Projektu, přičemž v současné době neprobíhá žádné řízení o změně tohoto
územního plánu, které by se dotýkalo Předmětu nájmu a Pronajímatel si není
vědom, že by kdokoli usiloval o zahájení takového řízení;

(j)

Pronajímatel si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem nájmu nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 11.1 ukáže
jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven ani v dodatečné
přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má
Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným
Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení podle článku 13 této
Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle tohoto článku se použije přiměřeně
ujednání článku 3.3(c)(i) této Smlouvy. Neodstoupí-li Nájemce od Smlouvy, má právo na

náhradu nákladů a škody, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností
Pronajímatelem.
11.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 11.1 se sjednává, že není porušením záruky uvedené v
článku 11.1(a) a/nebo 11.1(b), pokud vznik práva či povinnosti k Předmětu nájmu, v němž
spočívá porušení příslušné záruky, bude vyplývat z důvodu úkonu při výkonu rozhodnutí
prováděného na základě nepravomocného exekučního titulu vydaného podle občanského
soudního řádu či exekučního řádu eventuálně titulu dle z.č. 337/1992 Sb., respektive z.č.
280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat řízení ohledně
výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného exekučního titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že vyzve
Pronajímatele dle článku 8.4(b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i)

takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Pronajímatele;
nebo

(ii)

bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;
a

(b)

lhůta k uzavření Kupní smlouvy se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60
(šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch
Pronajímatele.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 10.1(a) a/nebo článkem 11.2, je
Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1 milión Kč. Smluvní pokuta
a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody (s přihlédnutím k článku 11.3,
který se použije přiměřeně).

12.2

Pokud Nájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.4 a 3.6 této Smlouvy, je
Nájemce povinen za každé porušení uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 milión
Kč pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne, kdy jej Pronajímatel
na takové porušení závazku písemně upozornil.

12.3

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.9 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu včetně
penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení povinnosti
Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel má právo na
úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem za porušení
rozpočtové kázně.

12.4

Pokud Nájemce poruší svůj závazek vymezený v článku 3.5 této Smlouvy je Nájemce
povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši smluvní pokuty
stanovené podle pravidla článku VI. Smlouvy s ČR-MO, tzn. ve výši částky, která je
uvedena v čl. III Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu (Letiště Žatec a přilehlé
satelity) č. 21834934, jako evidenční hodnota té nemovitosti, ve vztahu k níž k porušení
závazku došlo.

12.5

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4(c) této
Smlouvy, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, uhradí Pronajímatel Nájemci smluvní
pokutu ve výši 1 milión Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Nájemce
dle článku 3.3(c)(i) a/nebo 12.8 této Smlouvy).

12.6

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 8.4(b) této Smlouvy či neuzavře dle
článku 8.4(c) této Smlouvy Kupní smlouvu a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě dle článku
3.3(b) této Smlouvy, uhradí Nájemce Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 milión Kč.

12.7

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 3.3(c) této Smlouvy nejsou ustanovením článku
12.5 dotčeny.

12.8

Aniž by tím byly dotčeny nároky Nájemce vůči Pronajímateli dle článku 3.3(c)(i) nebo 12.5
této Smlouvy, dohodly se Smluvní strany, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel
poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky,
právo požadovat, aby příslušný soud vydal rozhodnutí o nahrazení projevu vůle dle
ustanovení § 50a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění.

13.

OZNÁMENÍ
Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné podobě
a mohou být doručena osobně, faxovým přenosem (s tím, že originál bude doručen
následně kterýmkoli způsobem v tomto článku uvedeným) nebo doporučenou poštou.
ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Pikal, zástupce ředitele a vedoucí odboru kancelář
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel. 475 657 729, mob.
737 203 883, e-mail: pikal.j@kr-ustecky.cz
Kopie: Bc. Jaroslav Krch, manager SPZ Triangle, tel. 475 657 969,
mob. 777 248 684, e-mail: krch.j@kr-ustecky.cz

ADRESA Nájemce:
Panattoni Czech Republic Services s.r.o.
Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1,
Fax: +42 +420 225 341 330
Kontaktní osoba:
Pavel Sovička

14.

JAZYK SMLOUVY
Tato Smlouva o nájmu je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních v jazyce českém, z nichž
každá Smluvní strana obdrží po jednom.

15.

ZMĚNY SMLOUVY

15.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální součinnost
ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna druhou
informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

15.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky

15.3

Tato Smlouva nahrazuje veškeré dřívější písemné i ústní dohody vztahující se k
předmětu této Smlouvy.

16.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva o nájmu se řídí zákony České republiky a vykládá se v souladu s nimi.

17.

INFORMOVÁNÍ
Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (Pronajímatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Nájemce prohlašuje, že:

18.

(a)

Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

(b)

veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně
před zneužitím a zveřejněním.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE
Uzavření této Smlouvy a Kupní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. [***] ze dne [***]. Záměr pronajmout Předmět nájmu a převést
vlastnické právo k Předmětu nájmu na Nájemce byl zveřejněn na úřední desce Ústeckého
kraje v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, od [***] do [***].

Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své svobodné a
vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.
V [***] dne [***]

_________________________
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka

Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Plány s vyznačením Projektu

3.

Kopie LV č. 31

4.

Geometrický plán

5.

Kupní smlouva

_________________________
Panattoni Czech Republic Development
s.r.o.
Pavel Sovička, prokurista

PŘÍLOHA 1
SPECIFIKACE PROJEKTU

Základní parametry projektu parkoviště pro zaměstnance rozšiřovaného areálu závodu
společnosti Johnson Controls Interiors (JCi)– Strategická průmyslová zónaTriangle-Žatec
Velikost pozemku
Počet parkovacích stání
Plánované zahájení realizace
Plánované dokončení
Účel
Žadatel:

cca 4 990m2
180-190
07/2012
10/2012
vyhrazené parkoviště pro zaměstnance výrobního
závodu JCi
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Zdůvodnění
Společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. pro Johnson Controls Interiors v současné době
dokončila výstavbu první fáze svého areálu v rámci strategické zóny Triangle. S ohledem na aktuální
pozitivní ekonomickou situaci bylo na úrovni světového managementu společnosti rozhodnuto o záměru
již nyní výrobní areál rozšířit. Celkovým cílem společnosti je zajištění cca 40 000m2 výrobních ploch
v rámci zóny Triangle. Současně s tím očekává společnost nábor 480+ zaměstnanců na různé provozní a
vedoucí pozice. Nábor bude probíhat postupně spolu s rozšiřováním závodu.

2011 konec

1.rok

2012 konec

2.rok

2013 konec

3.rok

2014 konec

4.rok

Celkem*

Harmonogram
činností investora
Projektová příprava +
dokončení I. fáze – 10
000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2
Realizace objektů –
10 000 m2

Rozsah investice*

Počet zaměstanců

0,2 mld. CZK

50

0.2 mld. CZK

190

0.2 mld. CZK

120

0.2 mld. CZK

300

0.8 mld CZK

480

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. nyní pro svého klienta Johnson Controls Interiors (JCi)
rozbíhá realizaci druhé fáze projektu JCi (záměr byl projednán a schválen v rámci Meziresortní komise dne
27.9.2011).
Nároky na odstavné plochy pro zaměstnance jsou řešeny v rámci stávajícího pozemku, ale s ohledem na
provozní požadavky v rámci závodu a současněs ohledem na již nyní interně projednávané třetí rozšíření
areálu JCi hledáme řešení, které nároky na odstavné plochy definitivně vyřeší. V současné době probíhá
intenzívní náborová kampaň pro druhou etapu. Společnost JCi by ráda nabídla svým zaměstnancům
pracovní komfort, ke kterému patří i možnost odstavovat vozidla zaměstnanců. Projekt parkoviště je
součástí tzv. „Dopravního plánu“, který společnost JCi řeší a který pokrývá komplexně dopravu
zaměstnanců na pracoviště.
Z tohoto důvodu byla zpracována studie, která umístila odstavné parkoviště zaměstnanců do dopravní
plochy Strategické průmyslové zóny mimo hranice stávajícího závodu. Navržená kapacita 180 -190
odstavných stání se jeví při současné znalosti stávajících a budoucích nároků dostatečná a současně
navržené provozní řešení, tj. mimo oplocené výrobní plochy, jako ideální provoz Závodu.

PŘÍLOHA 2
Plány s vyznačením projektu

Plán 1

PŘÍLOHA 4
Geometrický plán

PŘÍLOHA 5
Kupní smlouva

Příloha č. 20 k usnesení č. 40/30Z/2012

Dotační program
„Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených
na podporu rodiny 2013“
1. Název dotačního programu:
„Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I bod. 2 Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a
záštit představitelů kraje:
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) e) Zásad
pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a
záštit představitelů kraje (dále jen Zásady) V souladu s těmito okruhy se jedná
o podporu aktivit v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb (včetně aktivit
protidrogové politiky). Dotační program je vyhlášen na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2012 ze dne 27. června 2012.
3. Sledovaný záměr
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území Ústeckého
kraje:
Okruh podpory A:
registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Okruh podpory B:
vybrané aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské
péče:
-

mateřská centra

-

programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče

-

zařízení pěstounské péče

V rámci tohoto okruhu podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské
školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové
nebo PC kurzy) a kulturní aktivity.
Okruh žadatelů:
-

občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů,

-

obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,
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-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, která není
zřízena Ústeckým krajem,

-

osoby samostatně výdělečně činné

4. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících
s poskytováním sociálních služeb nebo aktivit zaměřených na podporu rodiny
vymezených v okruhu B.
5. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie (smlouva o založení Evropského společenství)
6. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je 30%
služeb/aktivit zahrnutých v žádosti.

z celkových uznatelných nákladů

Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven),
nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 30.000 Kč.
Maximální výše dotace je
- pro okruh podpory A není stanovena
- pro okruh podpory B 50.000 Kč pro organizaci.
7. Spolufinancování z ESF
V případě, že služba/aktivita podpořená v rámci tohoto dotačního programu
získá na rok 2013 plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu kraje, oznámí příjemce
dotace tuto skutečnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Dotace přidělená na službu/aktivitu z rozpočtu kraje pak
bude krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financovaný z ESF.
8. Termín vyhlášení
27. června 2012
9. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných
formulářích, které jsou přílohou tohoto programu a podepsána oprávněným
zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena
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proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny
v čl. VI. odst. 3).
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. odst. 1) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 20. srpna
2012 (v případě osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 14:00
hodin).
Elektronicky je možné žádost podat na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. odst. 3) doručit
v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2013
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným v předmětu podpory
dotačního programu (viz bod 3 dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. odstavcích
1) a 2), tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického
podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu uzávěrky,
nebudou posuzovány.
Formální nedostatky, tj. zejména absence či neúplnost předepsaných
formulářů a příloh, nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např.
identifikační údaje žadatele, adresa apod.) nebo numerické chyby v rozpočtu
projektu, jsou v souladu s čl. VI. odst. 5 Zásad důvodem pro to, aby žádost
nebyla dále hodnocena podle čl. IX. Zásad.
10. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do 17. října 2012.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního řízení.
11. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
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400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
12. Hodnotící kritéria
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu
- efektivita (využívanost kapacity) služby
- ekonomická přiměřenost
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz čl. VIII odst. 12 a 13 Zásad)
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2013 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb).
13. Formulář žádosti
Formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje jsou přílohou dotačního
programu. Pro aktivity okruhu podpory A (registrované sociální služby) je
určen zjednodušený formulář A textové části žádosti (příloha č. 1); pro aktivity
okruhu podpory B je určen formulář B (příloha č. 2). Rozpočet služby/aktivity
(příloha č. 3) je shodný pro oba typy žádostí.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více projektů (služeb). Každá služba, na kterou je žádána
dotace musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
14. Náležitosti projektu (popisu služby v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
jejich vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII odst. 4) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
15. Povinné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 3 Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut

4

Příloha č. 20 k usnesení č. 40/30Z/2012

f)

e)

f)

g)

h)

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále.

U sociálních služeb je povinnou přílohou kopie platného rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb podle § 78 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Údaje o službách (druh a forma služby, cílové
skupiny uživatelů, kapacita a působnost), na které je žádána dotace, uvedené
v žádosti musí být v v souladu s údaji v rozhodnutí o registraci.
16. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou 3 tohoto dotačního programu.
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Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
Stipendium pro žáky středních škol
ve vybraných oborech vzdělání
Program je součástí balíčku Motivační programy pro žáky škol, který je součástí Dohody o
povolební spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Program bude realizován od září 2012 pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého
kraje a zahájili vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání ve školním roce
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 ve středních školách zřizovaných Ústeckým
krajem.
Cíle programu
Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání
středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání, která ve výsledku povede ke:
1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby
v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento
počet neklesal během studia,
2. zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů,
3. snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných
oborů.
Přehled podporovaných oborů vzdělání
Kód oboru / RVP
33-59-H/001 / 33-59-H/01
36-52-H/001 / 36-52-H/01
36-55-H/001 / 23-55-H/01
36-67-H/004 / 36-67-H/01
36-69-H/001 / 36-69-H/01
36-64-H/001 / 36-64-H/01
29-56-H/001 / 29-56-H/01
23-51-H/001 / 23-51-H/01
36-67-H/001 / 36-67-H/01
28-44-M/001 / 28-44-M/01

Forma studia
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní

Název oboru / RVP
Čalouník
Instalatér
Klempíř - stavební výroba / Klempíř
Obkladač / Zedník
Pokrývač
Tesař
Řezník - uzenář
Zámečník / Strojní mechanik
Zedník
Aplikovaná chemie

Poznámka: Jedná se o obory vzdělání dlouhodobě poptávané trhem práce v kraji, ze kterých v posledních
letech vycházelo jen velmi málo nebo žádní absolventi.

Tento program platí pro vybrané obory vzdělání i poté, co tyto budou přejmenovány
v souvislosti s probíhající kutikulární reformou ve školství a to dle Nařízení vlády č. 689/2004
Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že dojde ke změně názvu podporovaného oboru, bude
informace o změně vhodným způsobem zveřejněna vyhlašovatelem programu, tedy Ústeckým
krajem na jeho webových stránkách.
Finanční rámec programu
1
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Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech od školního roku 2009/2010:
-

v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 1 500 Kč

-

ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně,za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 2 500 Kč

-

ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání při závěrečných zkouškách
jednorázově 5 000 Kč

-

ve 4. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání u maturitní zkoušky
jednorázově 5 000 Kč

Žáci vybraných oborů tak mohou získat za 3 roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až
21 000 Kč.
Zapojení středních škol do programu
1. Program je určen pro střední školy zřizované Ústeckým krajem (dále školy). O zařazení
do programu může požádat střední škola, která nabízí výše uvedené obory vzdělání a ve
školním roce 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 v tomto oboru otevřela
v prvním ročníku alespoň jednu skupinu pro výuku odborného výcviku.
2. Školy podávají podepsanou žádost na schváleném formuláři zveřejněném na
internetových stránkách Ústeckého kraje v termínu do 12.10.2012 odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v písemné podobě a
samostatně v řádně označené obálce.
Poskytnutí finančních prostředků účastníkům programu
1. Finanční prostředky budou krajem školám poskytnuty jako navýšení příspěvku
provozních výdajů.
2. Kontrolním podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je vždy výkonový výkaz
regionálního školství (zahajovací výkaz).
3. Vyúčtování finančních prostředků školy provedou do 31. srpna 2013. Vyúčtování bude
rozděleno na jednotlivá období a bude obsahovat seznam žáků, kteří měli nárok na
vyplacení příspěvku, místo jejich trvalého bydliště, výši vyplaceného příspěvku a výši
nevyplaceného příspěvku s odůvodněním.
4. Nevyužité finanční prostředky za období září - prosinec 2012 vrátí školy na účet
poskytovatele do 15. ledna 2013. Nevyužité finanční prostředky za období leden - březen
2013 a duben - červen 2013 vrátí školy do 30. září 2013 zároveň.
5. Výše finančních prostředků určených k vyplácení příspěvku se stanoví na školní rok (10
měsíců).
6. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká středním školám zapojením do programu
právní nárok. Žákům vzniká nárok na příspěvek vůči své střední škole pouze po splnění
podmínek na poskytnutí příspěvku, do jeho výše a pouze v rámci škole programem
poskytnutých finančních prostředků.
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Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek
1. Žák se vzdělává v denní formě studia ve vybraných oborech a má trvalé bydliště na území
Ústeckého kraje.
2. Žák nemá v příslušném období školního roku neomluvenou absenci. Omlouvání absence
musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
3. Podmínkou pro vyplacení příspěvku v měsíci březnu a červnu je, že žák je klasifikován
z chování stupněm velmi dobrý.
4. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žáku nebude
v daném období uděleno výchovné opatření důtka ředitele školy, resp. podmíněné
vyloučení ze studia.
5. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný
ročník studia.
6. Žáci maturitních ročníků, kteří splnili podmínky stanovené programem, mají nárok na
vyplacení příspěvku za celé období duben až červen (bez ohledu na termín konání
maturitní zkoušky).
7. Nárok na přiznání stipendijního příspěvku zaniká přerušením studia.
8. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek
nárok počínaje obdobím následujícím po dni přestupu.
9. V případě, že žák opakuje ročník a žádný příspěvek v předchozím ročníku neobdržel, má
na něj při dodržení všech podmínek nárok.
10. V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž studium přerušil. Po dobu přerušení studia nemá nárok na
vyplacení příspěvku.
11. V případě změny místa trvalého bydliště žáka, která má vliv na získání stipendia, projeví
se tato změna až v období následujícím.
12. V případě dlouhodobé absence žáka (více než 50% z daného období), jeho nárok na
vyplacení příspěvku v tomto období zaniká.
13. Pokud dojde k navýšení počtu žáků, kteří mají na příspěvek nárok (např. z důvodu
přestupu z jiné školy) oproti počtu žáků uvedeným na žádosti školy o stipendium, musí
škola neprodleně písemně zažádat o navýšení příspěvku.
14. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
15. Nárok na stipendium vzniká žákovi, který řádně absolvuje minimálně tři po sobě
následující úplné měsíce školní docházky (například září, říjen listopad).
Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy na konci měsíců prosinec (za
období září – prosinec), březen (za období leden – březen) a červen (za období duben –
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Příloha č. 21 k usnesení č. 48/30Z/2012
červen). Pokud v těchto měsících nebude příspěvek žákům ze závažných důvodů
vyplacen, musí být vyplacen v náhradním termínu, nejpozději však do 15. července 2013.
2. Vyplacení každé části příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu. Podpisový
list obsahuje: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, adresu trvalého bydliště,
částku vyplaceného příspěvku, podpis a datum převzetí.
3. Škola zpracuje vnitřní směrnici, kterou stanoví bližší pravidla a podmínky vyplácení
stipendií dle svých individuálních specifik v souvislosti s organizačním a školním řádem a
zároveň v souladu s pravidly výše uvedeného motivačního programu, a to nejpozději do
prvního termínu vyplácení stipendia.
4. Příspěvek střední škola nevyplatí za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení
studia žákem.
5. Součástí evidence je i transparentní přehled o absenci žáků.
6. Příspěvek za vyznamenání bude vyplácen zpětně, vždy v prvním výplatním termínu
v následujícím školním roce, včetně příspěvků pro absolventy, kteří složili závěrečné a
maturitní zkoušky v řádném termínu a s vyznamenáním.
7. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 15. července 2013
nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními
nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 30. září 2013.
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Příloha č. 22 k usnesení č. 48/30Z/2012
bod
I. Identifikace projektu

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Název programu:
Předmět podpory:

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Datum zahájení:

1.9.2012

Datum ukončení:

30.6.2013

II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

Plátce DPH:

IČ:

DIČ:

Sídlo :

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

Zodpovědná osoba:

Ulice:

PSČ:

Obec:

Okres:

Chomutov

Banka:
Číslo účtu:

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Počet žáků k 30.9.2012
Kód oboru / RVP

Forma studia

Název oboru / RVP

I.ročník

II. ročník

III.ročník

IV. ročník

Příspěvek celkem

33-59-H/001 / 33-59-H/01

denní

Čalouník

0

0

0

0

36-52-H/001 / 36-52-H/01

denní

Instalatér

0

0

0

0

36-55-H/001 / 23/55/H01

denní

Klempíř - stavební výroba / Klempíř

0

0

0

0

36-67-H/004 / 36-67-H/01

denní

Obkladač / Zedník

0

0

0

0

36-69-H/001 / 36-69-H/01

denní

Pokrývač

0

0

0

0

36-64-H/001 / 36-64-H/01

denní

Tesař

0

0

0

0

29-56-H/001 / 29-56-H/01

denní

Řezník - uzenář

0

0

0

0

23-51-H/001 / 23-51-H/01

denní

Zámečník / Strojní mechanik

0

0

0

0

36-67-H/001 / 36-67-H/01

denní

Zedník

0

0

0

0

28-44-M/001 / 28-44-M/01

denní

Aplikovaná chemie

0

0

0

0

0
0

Celkem
Počet vyznamenaných k 30.6.2012
Název oboru

I. ročník

Závěrečné
zkoušky

Kód oboru

Forma studia

II. ročník

Maturity

Příspěvek celkem

33-59-H/001 / 33-59-H/01

denní

Čalouník

0

0

0

0

36-52-H/001 / 36-52-H/01

denní

Instalatér

0

0

0

0

36-55-H/001 / 23/55/H01

denní

Klempíř - stavební výroba / Klempíř

0

0

0

0

36-67-H/004 / 36-67-H/01

denní

Obkladač / Zedník

0

0

0

0

36-69-H/001 / 36-69-H/01

denní

Pokrývač

0

0

0

0

36-64-H/001 / 36-64-H/01

denní

Tesař

0

0

0

0

29-56-H/001 / 29-56-H/01

denní

Řezník - uzenář

0

0

0

0

23-51-H/001 / 23-51-H/01

denní

Zámečník / Strojní mechanik

0

0

0

0

36-67-H/001 / 36-67-H/01

denní

Zedník

0

0

0

0

28-44-M/001 / 28-44-M/01

denní

Aplikovaná chemie

0

0

0

0

Celkem

0

IV. Výše přispěvku na období září - prosinec 2012

0

V. Výše přispěvku na období leden - červen 2013

0

Ověřil podle SVV:

Datum předložení žádosti o příspěvek:

Jméno a příjmení
Podpis
Datum
Razítko a podpis statutárního zástupce

pozn.: vyplněnou žádost zašlete v písemné podobě na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
kontaktní osoba: Pavla Válková, tel.: 475 657 233, e-mail: valkova.p@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 23 k usnesení č. 49/30Z/2012

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
Příspěvek na dojíždění
Program je součástí balíčku Motivační programy pro žáky škol, který je součástí Dohody o
povolební spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Předmět programu
Program bude realizován od září 2012 pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého
kraje, kteří ukončili povinnou školní docházku a ve školním roce 2012/2013 navštěvují
střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem.
V případě víceletých gymnázií náleží příspěvek na dojíždění žákům v osmiletém gymnáziu
od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu od nástupu do tercie.
Finanční rámec programu
Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy
minimálně v jiné obci v následující výši:
- 100,- Kč/měsíc - dojíždění v rámci 1 okresu do jiné obce s rozšířenou
působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce
- 200,- Kč/měsíc - dojíždění do jiného okresu
Nárok na příspěvek nevzniká v případě, že trvalý pobyt a sídlo školy se nachází v rámci
jednoho města pouze v jiné městské části (obvodu) nebo obecní části.
Příspěvek náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště
jejich školy.
Poskytnutí programového příspěvku školám
1. O příspěvek žádají střední školy zřizované Ústeckým krajem (dále jen školy) pro žáky,
které vzdělávají.
2. Školy podávají podepsanou žádost na schváleném formuláři zveřejněném na
internetových stránkách Ústeckého kraje v termínu do 12. října 2012 odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to v písemné podobě a
samostatně v řádně označené obálce.
3. Finanční prostředky budou Ústeckým krajem školám poskytnuty jako navýšení příspěvku
provozních výdajů.
4. Příspěvek (finanční podpora) bude vyplacen pouze za vzdělávání v denní formě studia a
podle stavu žáků k 30. září 2012.
5. Vyúčtování příspěvku provedou školy do 30. září 2013. Vyúčtování bude rozděleno na
jednotlivá období a bude obsahovat seznam žáků, kteří měli nárok na vyplacení příspěvku,
místo jejich trvalého bydliště, výši vyplaceného příspěvku a výši nevyplaceného
příspěvku s odůvodněním.
6. Nevyužité finanční prostředky za období září - prosinec 2012 vrátí školy na účet
poskytovatele do 15. ledna 2013. Nevyužité finanční prostředky za období leden - březen
2013 a duben - červen 2013 vrátí školy do 30. září 2013 zároveň.
7. Výše příspěvku se stanoví na období vyučování školního roku 2012/2013 (10 měsíců).
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8. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká středním školám zapojením do programu
právní nárok. Žákům vzniká nárok na příspěvek vůči své střední škole pouze po splnění
podmínek na poskytnutí příspěvku, do jeho výše a pouze v rámci škole programem
poskytnutých finančních prostředků.
Podmínky a kritéria k vyplacení příspěvku žákům
1. Se systémem (metodikou) pro vyplácení příspěvku dojíždějícím žákům budou dotčení
žáci prokazatelně seznámeni s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje.
2. Pro výši příspěvku je určující místo trvalého pobytu žáka a sídlo navštěvované školy,
případně místo výkonu hlavní činnosti mimo sídlo školy (odloučené pracoviště), kam žák
dojíždí na teoretickou výuku.
3. Příspěvek (finanční podpora) bude vyplacen pouze za vzdělávání v denní formě studia.
4. Vzhledem k tomu, že podmínkou vyplacení částky je, že žák nebude mít v příslušném
období školního roku neomluvenou absenci, je součástí evidence i transparentní přehled o
absenci žáků. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 a § 68 odst. 2
školského zákona.
5. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žáku nebude
v daném období uděleno výchovné opatření důtka ředitele školy, resp. podmíněné
vyloučení ze studia.
6. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci březnu a červnu je, že žák je klasifikován
z chování stupněm velmi dobrý.
7. Podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný
ročník studia.
8. Žáci maturitních ročníků, kteří splnili podmínky stanovené programem, mají nárok na
vyplacení příspěvku za celé období duben až červen (bez ohledu na termín konání
maturitní zkoušky).
9. V případě, že žák opakuje ročník a žádný příspěvek v předchozím ročníku neobdržel, má
na něj při dodržení všech podmínek nárok.
10. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek
(finanční podporu) nárok počínaje obdobím následujícím po dni přestupu.
11. V případě změny místa trvalého bydliště žáka, která má vliv na výši jeho příspěvku,
projeví se tato změna až v období následujícím.
12. V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž studium přerušil. Po dobu přerušení studia nemá nárok na
vyplacení příspěvku.
13. V případě dlouhodobé absence žáka (více než 50% z daného období), jeho nárok na
vyplacení příspěvku v tomto období zaniká.
14. V případě, že žák ukončí studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem
následujícím po měsíci, v němž studium ukončil.
15. Pokud dojde k navýšení počtu žáků, kteří mají na příspěvek nárok (např. z důvodu
přestupu z jiné školy nebo změny trvalého bydliště) oproti počtu žáků uvedeným na
žádosti školy o příspěvek na dojíždění, musí škola písemně zažádat o navýšení příspěvku.
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16. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Vyplácení příspěvku (finanční podpory) bude prováděno pravidelně vždy
koncem posledního měsíce prosince (za období září – prosinec), března (za období leden
– březen) a června (za období duben - červen). Pokud v těchto měsících nebude příspěvek
žákům ze závažných důvodů vyplacen, musí být vyplacen v náhradním termínu,
nejpozději však do 15. července 2013.
2. Vyplacení každé části příspěvku (finanční podpory) bude prokazatelně potvrzeno žákem
na podpisovém listu. Podpisový list obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého bydliště, výši příspěvku, podpis a datum převzetí.
3. Příspěvek (finanční podpora) není vyplácen za období hlavních prázdnin ani po dobu
přerušení studia.
4. Škola zpracuje vnitřní směrnici, kterou stanoví pravidla a podmínky vyplácení
příspěvku na dojíždění dle svých individuálních specifik v souvislosti s organizačním,
školním či studijním řádem a zároveň v souladu s pravidly výše uvedeného motivačního
programu, a to nejpozději do prvního termínu vyplácení příspěvku.
5. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 15. července 2013
nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními
nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 30. září 2013.
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Příloha č. 24 k usnesení č. 49/30Z/2012
bod

příloha 2

I. Identifikace projektu

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Název programu:
Předmět podpory:

Příspěvek na dojíždění

Datum zahájení:

1.9.2012

Datum ukončení:

30.6.2013

II. Žadatel
Název subjektu:
Právní forma:

právnická osoba

Plátce DPH:

IČ:
Sídlo :

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

Zodpovědná osoba:

ano

ne

DIČ:
Ulice:

PSČ:

Obec:

Okres:

Ústí nad Labem
Děčín

Banka:
Číslo účtu:

Kód banky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Mobil:

III. Celkové náklady projektu a požadovaná dotace
Požadovaná výše příspěvku:

0

Počet žáků v denním studiu celkem:

0

Podíl dojíždějících celkem (%):

Počet žáků v denním studiu dojíždějících z obce do obce:

0

Výše příspěvku:

0

Počet žáků v denním studiu dojíždějících z okresu do okresu:

0

Výše příspěvku:

0

IV. Výše přispěvku na období září - prosinec 2012

0

IV. Výše přispěvku na období leden - červen 2013

0

Ověřil za KÚÚK:

0

Datum předložení žádosti o příspěvek:

Jméno a příjmení
Podpis
Datum
Razítko a podpis statutárního zástupce

pozn.: vyplněnou žádost zašlete v písemné podobě na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
kontaktní osoba: Pavla Válková, tel.: 475 657 233, e-mail: valkova.p@kr-ustecky.cz

#DIV/0!

Příloha č. 25 k usnesení č. 52/30Z/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

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Jana Vaňhová

Jana Vaňhová

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem

Velká hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Name, Vorname / Firma / Einrichtung

Příjmení, jméno / firma / instituce

Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s.

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Ing. Václav Stárek

Ing. Václav Stárek

Straße, Hausnummer,PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné,PSČ, místo

Revoluční 13, 110 00 Praha

Revoluční 13, 110 00 Praha

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

IHK-Bildungszentrum Dresden gGmbH

IHK-Bildungszentrum Dresden gGmbH

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Gunther Spahn

Gunther Spahn

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné, PSČ, místo

Mügelner Straße 40, 01237 Dresden

Mügelner Straße 40, 01237 Dresden
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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

Verbesserung der Dienstleistungsqualität im Tourismusbereich im böhmischsächsischen Grenzgebiet

Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu v česko-saském pohraničí

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 Ústí nad Labem .

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

Soudní příslušnost je Ústí nad Labem .

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

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

JANA VAŇHOVÁ

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum
Místo, datum

Unterschrift, Stempel
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

VÁCLAV STÁREK
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

Name in Druckbuchstaben
Jméno tiskacími písmeny

GUNTHER SPAHN
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Příloha č. 26 k usnesení č. 54/30Z/2012
VZ-INV-84/INV/2012/SP
„Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Plánovaný cíl veřejné zakázky

Propojení nově vzniklého jezera Milada
v prostoru jižního břehu novou páteřní
komunikací s obcí Roudníky a Trmice.

Popis
vzájemného
vztahu
mezi
Výsledkem bude nová páteřní komunikace.
realizovanou
veřejnou
zakázkou
a
Plánový cíl bude tímto naplněn.
plánovaným cílem.
Cíl
veřejné
zakázky nemá
žádnou
Popis alternativ naplnění plánovaného
alternativu. Trasa komunikace je v souladu
cíle a zdůvodnění zvolené alternativy
s územním plánem oblasti, ve velké míře
veřejné zakázky.
kopíruje stávající polní cestu.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

Plánovaný cíl bude zcela naplněn. Propojení
obcí touto komunikací zajistí podstatně
rychlejší a bezpečnější silniční dopravu.

VZ-INV-84/INV/2012/SP
„Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice“

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na stavební práce
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Dle tohoto seznamu stavebních prací, které
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na dodavatel provedl a uvede v nabídce bude
předložení seznamu stavebních prací.
moci posoudit zadavatel, zda dodavatel již
má zkušenosti s prováděním takovýchto
prací.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení
seznamu
techniků
či
Zadavatel nepožaduje.
technických útvarů.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo Tímto
požadavkem
bude
zajištěna
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo odbornost dodavatele k vedení příslušných
osob v obdobném postavení a osob stavebních prací, dle stavebního zákona.
odpovědných
za
vedení
realizace
stavebních prací.
Odůvodnění požadavku na předložení
přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek Zadavatel nepožaduje.
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které Zadavatel nepožaduje.
bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

VZ-INV-84/INV/2012/SP
„Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice“

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Technická podmínka
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že
uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
60 mil. Kč bez DPH se zaměřením na
stavby pozemních komunikací (výstavba
nebo rekonstrukce), a jako přílohu
seznamu doloží uchazeč osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejméně 3
nejvýznamnějších v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce
provedeny řádně a odborně
dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím,
že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení §
158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to
doložením
osvědčení
autorizovaného
technika nebo inženýra nebo stavitele
v oboru dopravní stavby (nekolejová
doprava), vydaného ČKAIT podle zákona
č. 360/1992 Sb. v platném znění.

Odůvodnění technické podmínky

Požadovaný
seznam
nejméně
3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
60 mil. Kč bez DPH nepřesahuje v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané
hodnoty zakázky, není tedy dle návrhu
prováděcího předpisu nutné odůvodnění.

Zadavatel nepožaduje osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení odborné kvalifikace
delší než 3 roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných
za vedení realizace příslušných stavebních
prací, není tedy dle návrhu prováděcího
předpisu nutné odůvodnění, stavbyvedoucí
musí být podle stavebního zákona
autorizovanou osobou.

VZ-INV-84/INV/2012/SP
„Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice“

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění

Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Celková nabídková cena

Váha tohoto kritéria je 85 % ( dle návrhu
prováděcího předpisu není proto nutné
odůvodnění )

Termín plnění od předání staveniště
v týdnech

Dle návrhu prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění

Délka poskytované záruky v měsících,
nejméně 24 měsíců, nejvýše však 60 měsíců

Dle návrhu prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění

Příloha č. 27 k usnesení č. 55/30Z/2012

VZ-INV-87/INV/2012/SP-237.09
„Nová komunikace u obce Siřejovice“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Plánovaný cíl veřejné zakázky

Odlehčení obce Siřejovice od průjezdu
transitní dopravy.

Popis vzájemného vztahu mezi
realizovanou veřejnou zakázkou a
plánovaným cílem.

Výstavbou nové komunikace bude
plánovaný cíl veřejné zakázky naplněn.

Popis alternativ naplnění plánovaného
cíle a zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.

Alternativou je zachování stávajícího
nevyhovujícího stavu.

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Plánovaný cíl bude zcela naplněn. Městu
bude odlehčen průjezd transitní dopravy
převedením na vybudovanou novou
komunikaci mimo intravilán města.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

VZ-INV-87/INV/2012/SP-237.09
„Nová komunikace u obce Siřejovice“
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na stavební práce
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu stavebních prací.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či
technických útvarů.

Dle tohoto seznamu stavebních prací, které
dodavatel provedl a uvede v nabídce bude
moci posoudit zadavatel, zda dodavatel již
má zkušenosti s prováděním takovýchto
prací.
Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace
stavebních prací.

Tímto požadavkem bude zajištěna
odbornost dodavatele k vedení příslušných
stavebních prací, dle stavebního zákona.

Odůvodnění požadavku na předložení
přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

VZ-INV-87/INV/2012/SP-237.09
„Nová komunikace u obce Siřejovice“
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Technická podmínka
Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že
uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
70 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby
pozemních komunikací, a jako přílohu
seznamu doloží uchazeč osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejméně 3
nejvýznamnějších v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce
provedeny řádně a odborně.
Dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že
uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení §
158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením
osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru dopravní
stavby (nekolejová doprava), vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v
platném znění.

Odůvodnění technické podmínky

Požadovaný seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
70 mil. Kč bez DPH
Nepřesahuje v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty
zakázky, není tedy dle návrhu prováděcího
předpisu nutné odůvodnění.

Zadavatel nepožaduje osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení odborné kvalifikace
delší než 3 roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných
za vedení realizace příslušných stavebních
prací, není tedy dle návrhu prováděcího
předpisu nutné odůvodnění, stavbyvedoucí
musí být podle stavebního zákona
autorizovanou osobou.

VZ-INV-87/INV/2012/SP-237.09
„Nová komunikace u obce Siřejovice“
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Hodnotící kritérium

Celková nabídková cena

Termín plnění od předání staveniště
v týdnech

Délka poskytované záruky v měsících,
minimálně 24 měsíců a maximálně 60
měsíců

Odůvodnění hodnotícího kritéria

Váha tohoto kritéria je 85 % ( dle návrhu
prováděcího předpisu není proto nutné
odůvodnění )

Váha tohoto kritéria je 10 % (dle návrhu
prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění)

Váha tohoto kritéria je 5 % (de návrhu
prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění)

Příloha č. 28 k usnesení č. 56/30Z/2012

VZ-INV-88/INV/2012/SP-129.09
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Plánovaný cíl veřejné zakázky

Odlehčení městu Roudnice nad Labem od
průjezdu transitní dopravy.

Popis vzájemného vztahu mezi
realizovanou veřejnou zakázkou a
plánovaným cílem.

Výstavbou nové komunikace bude
plánovaný cíl veřejné zakázky naplněn.

Popis alternativ naplnění plánovaného
cíle a zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.

Alternativou je zachování stávajícího
nevyhovujícího stavu.

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Plánovaný cíl bude zcela naplněn. Městu
bude odlehčen průjezd transitní dopravy
převedením na vybudovanou novou
komunikaci mimo intravilán města.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

VZ-INV-88/INV/2012/SP-129.09
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na stavební práce
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu stavebních prací.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či
technických útvarů.

Dle tohoto seznamu stavebních prací, které
dodavatel provedl a uvede v nabídce bude
moci posoudit zadavatel, zda dodavatel již
má zkušenosti s prováděním takovýchto
prací.
Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace
stavebních prací.

Tímto požadavkem bude zajištěna
odbornost dodavatele k vedení příslušných
stavebních prací, dle stavebního zákona.

Odůvodnění požadavku na předložení
přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

VZ-INV-88/INV/2012/SP-129.09
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Technická podmínka
Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že
uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
150 mil. Kč bez DPH se zaměřením na
stavby pozemních komunikací, a jako
přílohu seznamu doloží uchazeč osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejméně 3
nejvýznamnějších v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce
provedeny řádně a odborně.
Dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že
uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení §
158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením
osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele v oboru dopravní
stavby (nekolejová doprava), vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v
platném znění.

Odůvodnění technické podmínky

Požadovaný seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
150 mil. Kč bez DPH
Nepřesahuje v souhrnu minimálně
trojnásobek předpokládané hodnoty
zakázky, není tedy dle návrhu prováděcího
předpisu nutné odůvodnění.

Zadavatel nepožaduje osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení odborné kvalifikace
delší než 3 roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných
za vedení realizace příslušných stavebních
prací, není tedy dle návrhu prováděcího
předpisu nutné odůvodnění, stavbyvedoucí
musí být podle stavebního zákona
autorizovanou osobou.

VZ-INV-88/INV/2012/SP-129.09
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Hodnotící kritérium

Celková nabídková cena

Termín plnění od předání staveniště
v týdnech

Délka poskytované záruky v měsících,
minimálně 24 měsíců a maximálně 60
měsíců

Odůvodnění hodnotícího kritéria

Váha tohoto kritéria je 85 % ( dle návrhu
prováděcího předpisu není proto nutné
odůvodnění )

Váha tohoto kritéria je 10 % (dle návrhu
prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění)

Váha tohoto kritéria je 5 % (de návrhu
prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění)

Příloha č. 29 k usnesení č. 57/30Z/2012
VZ-INV-89/INV/2012/SP-003.09
„Nová komunikace u města Chomutova“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Plánovaný cíl veřejné zakázky

Odlehčení městu Chomutovu od průjezdu
transitní dopravy.

Popis
vzájemného
vztahu
mezi Realizací této veřejné zakázky bude
realizovanou
veřejnou
zakázkou
a plánovaný cíl veřejné zakázky zcela
plánovaným cílem.
naplněn.

Popis alternativ naplnění plánovaného
Alternativou je jen ponechání stávajícího
cíle a zdůvodnění zvolené alternativy
nevyhovujícího stavu.
veřejné zakázky.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná
zakázka plnění plánovaného cíle.

Další informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky. (nepovinný údaj)

Plánovaný cíl bude zcela naplněn. Městu
bude odlehčen průjezd transitní dopravy
převedením na vybudovanou novou
komunikaci mimo intravilán města.

VZ-INV-89/INV/2012/SP-003.09
„Nová komunikace u města Chomutova“

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro
plnění veřejné zakázky na stavební práce
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění
Dle tohoto seznamu stavebních prací, které
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na dodavatel provedl a uvede v nabídce bude
předložení seznamu stavebních prací.
moci posoudit zadavatel, zda dodavatel již
má zkušenosti s prováděním takovýchto
prací.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení
seznamu
techniků
či
Zadavatel nepožaduje.
technických útvarů.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo Tímto
požadavkem
bude
zajištěna
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo odbornost dodavatele k vedení příslušných
osob v obdobném postavení a osob stavebních prací, dle stavebního zákona.
odpovědných
za
vedení
realizace
stavebních prací.
Odůvodnění požadavku na předložení
přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek Zadavatel nepožaduje.
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů či pomůcek,
provozních a technických zařízení, které Zadavatel nepožaduje.
bude mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

VZ-INV-89/INV/2012/SP-003.09
„Nová komunikace u města Chomutova“

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Technická podmínka
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že
uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
70 mil. Kč bez DPH se zaměřením na
stavby pozemních komunikací (výstavba
nebo rekonstrukce), a jako přílohu
seznamu doloží uchazeč osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejméně 3
nejvýznamnějších v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce
provedeny řádně a odborně
dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím,
že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení §
158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to
doložením osvědčení autorizovaného
technika nebo inženýra nebo stavitele
v oboru dopravní stavby (nekolejová
doprava), vydaného ČKAIT podle zákona
č. 360/1992 Sb. v platném znění

Odůvodnění technické podmínky

Požadovaný
seznam
nejméně
3
realizovaných zakázek v posledních 5
letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak
70 mil. Kč bez DPH nepřesahuje v souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané
hodnoty zakázky, není tedy dle návrhu
prováděcího předpisu nutné odůvodnění.

Zadavatel nepožaduje osvědčení o vyšším
stupni vzdělání než je středoškolské
s maturitou a osvědčení odborné kvalifikace
delší než 3 roky dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném postavení a osob odpovědných
za vedení realizace příslušných stavebních
prací, není tedy dle návrhu prováděcího
předpisu nutné odůvodnění, stavbyvedoucí
musí být podle stavebního zákona
autorizovanou osobou.

VZ-INV-89/INV/2012/SP-003.09
„Nová komunikace u města Chomutova“

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění

Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Celková nabídková cena

Váha tohoto kritéria je 85 % ( dle návrhu
prováděcího předpisu není proto nutné
odůvodnění )

Termín plnění od předání staveniště
v týdnech

Dle návrhu prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění

Délka poskytované záruky v měsících,
nejméně 24 měsíců, nejvýše však 60 měsíců

Dle návrhu prováděcího předpisu není nutné
odůvodnění

Příloha č. 30 k usnesení č. 85/30Z/2012
Příloha č. 1 k bodu č. 29

Příloha č. 31 k usnesení č. 90/30Z/2012
Příloha č. 2 k bodu č. 34

Příloha č. 32 k usnesení č. 91/30Z/2012
Příloha č. 3 k bodu č. 35

Příloha č. 33 k usnesení č. 92/30Z/2012
Příloha č. 4 k bodu č. 36

Příloha č. 34 k usnesení č. 128/30Z/2012

Krajský úřad
Příloha č. 5 k bodu č. 72
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
Č. 12/SML0095 ZE DNE 31. 1. 2012
Smluvní strany
Prodávající:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Email/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového KÚ ÚK
simak.j@kr-ustecky.cz/475 657 407
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 882733379/0800, VS 460

a
Kupující:
manželé
Liduška Tschörnerová
Bydliště:
RČ:
Ing. Walter Tschörner
Bydliště:
RČ:
Email/telefon:
Bank. spojení

2. polské armády 618/26, Rumburk, 408 01
485424/185
Kopec 72, Staré Křečany, 407 47
420914/014
whtkopec@quick.cz/412 336 474, 603 217 061
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 034715083/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
Č. 12/SML0095 ZE DNE 31. 1. 2012

I.
Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2012 kupní smlouvu č. 12/SML0095 (dále jako „kupní
smlouva“) o prodeji pozemku p. č. 2364 o výměře 704 m2 v k. ú. Rumburk (dále jako „předmět koupě“) za kupní cenu 78.692,- Kč, která byla kupujícími uhrazena v plné výši na účet
prodávajícího.
II.
1. Po uzavření kupní smlouvy bylo zjištěno, že v pozemku, který je předmětem koupě, je
uloženo elektrické vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 se smluvní strany dohodly, že prodávající
poskytne kupujícím přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny ve smyslu § 597 odst. 1
občanského zákoníku, a to ve výši 20.000,- Kč.
3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se znaleckým posudkem č. 72/2012 znalce Ing. Pavla Mareše ze dne 27. 4. 2012.
4. Kupující prohlašují, že poskytnutím slevy dle odst. 2 jsou uspokojeny veškeré jejich nároky z titulu odpovědnosti za vady.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že částku ve výši 20.000,- Kč uhradí prodávající bezhotovostním převodem na účet kupujících do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku.
III.
1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. XX/XXZ/2012 ze dne 27. 6. 2012.
2. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
V Ústí nad Labem dne ..........................

V Rumburku dne ....................................

…………………………………………….

………………………………………………

Prodávající
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Kupující
Liduška Tschörnerová

………………………………………………
Ing. Walter Tschörner

