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 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - III. volební období 2008 – 2012,
konaného dne 5. 9. 2012 od 10:15 hodin do 14:00 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/31Z/2012
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního období
v tomto složení:
1.
2.
3.

Ing. Rudolf Kozák (ČSSD) – předseda komise
Ing. Ladislav Drlý (KSČM)
Ing. Olga Haškovcová (ODS)

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/31Z/2012
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje III. volebního
období 2008 - 2012:
1.

Oldřicha Bubeníčka (KSČM)

2.

JUDr. Zděnka Lavičku (ČSSD)

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/31Z/2012
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
program 31. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 - 2012.
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(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/31Z/2012
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/30Z/2012 v části 32 a v části 38 , ze
dne 27. 6. 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskové opravy usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/30Z/2012 Žádosti o finanční
příspěvek z Fondu Ústeckého kraje ze dne 27. 6. 2012 takto:
32.

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: 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

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
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Od dětí k seniorům aneb „Žijeme jen tehdy, odkud něco
tvoříme“

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/31Z/2012
Tisková oprava přílohy č. 2 k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/30Z/2012 ze dne 27.
6. 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu přílohy č. 2 k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/30Z/2012
Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob ze dne 27. 6. 2012 tak, že
nahrazuje u položky č. 9 částku 5 000,-Kč částkou 3 000,-Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/31Z/2012
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 39/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 40/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 61/20Z/2010 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 18/21Z/2011 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 49/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 50/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 63/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 73/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 84/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 85/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 86/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 92/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 108/25Z/2011 B Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 118/25Z/2011 C Návrh na uzavření spolupráce mezi Ústeckým krajem a
společností Collegium Bohemikum
15. Usnesení č. 34/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 39/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 80/26Z/2011 B Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 52/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 53/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 58/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 59/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 69/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 91/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 92/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 93/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 95/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 96/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 97/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 98/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 99/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 100/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 101/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 102/27Z/2011 B Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 109/27Z/2011 D Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 120/27Z/2011 C Schválení koncepce spolupráce mezi Ústeckým krajem a
Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina)
36. Usnesení č. 38/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 42/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 43/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 52/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 69/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 70/28Z/2012 B Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 78/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 79/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 80/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
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45. Usnesení č. 81/28Z/2012 C Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 32/29Z/2012 B Dotační program: „Sport 2012“ – schválení dotací
47. Usnesení č. 33/29Z/2012 B Dotační program: „Volný čas 2012“ – schválení dotací
48. Usnesení č. 46/29Z/2012 B Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 78/29Z/2012 B Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 8/30Z/2012 B Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů
51. Usnesení č. 17/30Z/2012 B Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu roku
2013
52. Usnesení č. 32/30Z/2012 D-01, 02 Projekt z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“
53. Usnesení č. 33/30Z/2012 B Předložení rozpočtů upravených na základě usnesení č.
20/29Z/2012, 21/29Z/2012, 22/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 ke schválení
54. Usnesení č. 40/30Z/2012 B-01 Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2013 -vyhlášení
55. Usnesení č. 48/30Z/2012 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“
56. Usnesení č. 49/30Z/2012 B Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
„Příspěvek na dojíždění“
57. Usnesení č. 67/30Z/2012 B Nakládání s majetkem
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 61/12Z/2010 B Nakládání s majetkem na 30.11.2013
2. Usnesení č. 41/14Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.12.2013
3. Usnesení č. 52/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.12.2013
4. Usnesení č. 53/15Z/2010 B Nakládání s majetkem na 31.12.2013
5. Usnesení č. 60/20Z/2010 C Nakládání s majetkem na 04.02.2013
6. Usnesení č. 88/25Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.03.2013
7. Usnesení č. 103/27Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.05.2013
8. Usnesení č. 36/30Z/2012 C-01,03 Strategická průmyslová zóna Triangle - zřízení „SPZ
Triangle, příspěvková organizace“ na 31.01.2013

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/31Z/2012
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 24. 5. 2012 do 7. 8. 2012.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/31Z/2012
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK.

4

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/31Z/2012
Odměny členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří
nejsou členy ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy tohoto materiálu.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/31Z/2012
Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě předložených žádostí
uvedených v příloze tohoto materiálu
1) žadatel: Nemocnice Žatec, o.p.s.
IČO: 25026259
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
výše dotace: 500.000,- Kč
název projektu (akce): nákup a instalace pracovní stanice počítačového tomografu
2) žadateli: Česká atletika, s.r.o.
IČO: 63668157
sídlo: 5.května 9, 140 00 Praha
výše dotace: 250.000,- Kč
název projektu (akce): atletická přípravka
3) žadateli: Obec Píšťany
IČO: 526789
sídlo: Píšťany 64, 411 01 Žalhostice
výše dotace: 190.000,- Kč
název projektu (akce): Oprava a obnova VO v obci
4) žadateli: Obec Lukavec
IČO: 526134
sídlo: Lukavec 43, 410 02 Lovosice
výše dotace: 100.000,- Kč
název projektu (akce): veřejná zeleň, kulturní akce obce
5) žadateli: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČO: 28750853
sídlo: Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 250.000,- Kč
název projektu (akce): podpora činnosti turistického centra na Milešovce
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B) ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit uzavření smluv dle
části A/ tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2012
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/31Z/2012
Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2011 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje o stavu požární ochrany za rok 2011 v Ústeckém kraji „dle přílohy předloženého
materiálu“.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/31Z/2012
Udělení Záslužných medailí ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění
pozdějších předpisů o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje dle přílohy tohoto
materiálu.

B) u k l á d á
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit slavnostní předání
Záslužných medailí Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/31Z/2012
Schválení Společného prohlášení o spolupráci Ústeckého kraje ( Česká republika) a Zemského
ředitelství Saska, Svobodný stát Sasko ( Spolková republika Německo)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Společného prohlášení o spolupráci Ústeckého kraje (Česká
republika) a Zemského ředitelství Saska, Svobodný stát Sasko (Spolková republika
Německo), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/31Z/2012
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Krista Krbcová, nar. 5. 7. 1944, bytem Ústí nad Labem, Muchova 2889/1,
Světlana Trojánková, nar. 17. 11. 1971, bytem Teplice, Lounská 2054/34.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedícího dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 21. 9. 2012

(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/31Z/2012
Informace k návrhům změn zákona č. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí

předloženou komplexní informaci o stavu návrhů na změnu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
B) schvaluje

odložení projednání připraveného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.
C) ukládá

Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uplatnit v rámci připomínkového řízení
prováděného podle Legislativních pravidel vlády ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovaného Ministerstvem vnitra ČR, připomínky a návrhy v souladu s věcným záměrem
změny tohoto zákona dle připraveného návrhu Ústeckého kraje.
Termín: dle připomínkového řízení
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/31Z/2012
Výkon členských práv - Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí členského příspěvku člena sdružení právnických osob s názvem „Terezínměsto změny, zájmové sdružení právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká
Hradební 3118/48, PSČ 400 02 ve výši 606 000,- Kč za účelem hrazení neuznatelných
výdajů spojených s provozem sdružení.
2. dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu stanov zájmového sdružení právnických osob „Terezín-město
změny, zájmové sdružení právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební
3118/48, PSČ 400 02 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 17/31Z/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 15 kusů akcií této společnosti, a to
formou nákupu od města Litvínov v počtu 3 kusů, od Sdružení odborových organizací
Czech Group v počtu 12 kusů;

B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. v počtu 15 kusů za cenu v maximální výši 23 900,-Kč za jednu akcii.
Termín: 31. 10. 2012

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/31Z/2012
Navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2012 o 50 000 tis.
Kč na 100 185 tis. Kč,
2. o pozastavení plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3.
2011 do konce roku 2012,
3. o uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad schválené usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 10/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 část B), kterým se čl. IV. odst. 1
citované smlouvy změní následovně:
datum úhrady poslední části dotace na činnost - projekty ROP - z „10. 9. 2012“
na „do 10 pracovních dnů po obdržení dotace z Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na spolufinancování projektů Ústeckého kraje“.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/31Z/2012
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pro projednání
rozhoduje
o vystoupení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v bodu č. 19 MUDr. Jiřího Madara,
náměstka pro zdravotní péči Krajské zdravotní a.s.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 20/31Z/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: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/31Z/2012
Pracovní skupina pro nemocniční péči v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)bere na vědomí
1. informaci o činnosti pracovní skupiny pro nemocniční péči v Ústeckém kraji
2. informaci Města Žatec o aktivitách ohledně zachování dětského a gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Žatec, o.p.s.
B) d o p o r u č u j e
Radě Ústeckého kraje jmenovat členem pracovní skupiny pro nemocniční pěči v Ústeckém
kraji MUDr. Hassana Meziana a zástupce hnutí Severočeši.cz
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/31Z/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 č.
2792/EK/2012-2 ve výši 445 485,50 Kč, subjektu Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace IČ: 47274611, subjekt uhradí odvod ve
výši 86 555,36 Kč

B)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o částečném prominutí
penále za porušení rozpočtové kázně subjektu Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČ: 47274611; subjekt uhradí penále ve
výši 25% vypočtené částky

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
č. 3894/EK/2012-1 ve výši 1 910 000,- Kč, subjektu 2S AGENCY, s.r.o, Krátká 2676, 434
01 Most, IČ: 27305295 , subjekt uhradí odvod ve výši 477 500,00 Kč

D)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o částečném prominutí
penále za porušení rozpočtové kázně subjektu 2S AGENCY, s.r.o, Krátká 2676, 434 01
Most, IČ: 27305295, subjekt uhradí penále ve výši 25% vypočtené částky
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(Hlasování: 35 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/31Z/2012
Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně (Základní škola a
Mateřská škola Ploskovice, p.o.)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci Ing. Petra Jakubce, člena Rady Ústeckého kraje
B) b e r e n a v ě d o m í
usnesení č. 22/111R/2012 Rady Ústeckého kraje ze dne 22.8.2012
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/31Z/2012
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou 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 LOM
IČ: 00266035
sídlo: 435 11 Lom, náměstí Republiky 13
výše dotace: 700 000 Kč
název projektu (akce): Výměna oken na budově ZŠ Lom, ul. Nerudova, Lom
2. 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: DECARO RMG s.r.o.
IČ: 61943762
sídlo: 253 01 Hostivice, Husovo náměstí 1702
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV
3. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Horní Habartice
IČ: 00555932
sídlo: 405 02 Horní Habartice 187
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Stavební úpravy víceúčelového objektu, Horní Habartice
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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 Mnetěš
IČ: 00264075
sídlo: 411 84 Mnetěš
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Výměna střešní krytiny ZŠ a MŠ Mnetěš
5. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: European Press Holding a.s.
IČ: 28409329
sídlo: 110 00 Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1082/8
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Poznej Ústecký kraj
6. 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: SCIO s.r.o.
IČ: 25002759
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Mírová 2700/8
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy zdravotního střediska
7. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Chuderov
IČ: 00266809
sídlo: 400 11 Chuderov
výše dotace: 50 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Dovybavení dětského hřiště
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 Libochovice
IČ: 00263931
sídlo: 411 17 Libochovice, Náměstí 5.května 48
výše dotace: 158 222 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dětského hřiště
9. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
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výše dotace: 447 000 Kč
termín vyúčtování: do 30 dnů od ukončení realizace projektu
název projektu (akce): Veřejné toalety v lyžařském areálu Meziboří
10. 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 KOVÁŘSKÁ
IČ: 00261947
sídlo: 431 86 Kovářská, náměstí J.Švermy 64
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Úspora el. energie
11. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC BĚLUŠICE
IČ: 00265829
sídlo: 434 01 Bělušice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Naučná stezka
12. 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 BLATNO
IČ: 00261807
sídlo: 430 01 Blatno 1
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Dokončení rekonstrukce kulturního centra „Horalka“
13. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC KŘIMOV
IČ: 00261971
sídlo: 430 01 Křimov, Křimov 1
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Havarijní stav – obnova střechy budovy obecního úřadu v
Křimově
14. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: 439 07 Peruc, Oldřichova 49
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oprava místních komunikací v obcích pod správou Městyse
Peruc
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15. 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 HAVRAŇ
IČ: 00265918
sídlo: 435 01 Havraň
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Multifunkční hřiště
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: Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení
IČ: 65081374
sídlo: 412 01 Litoměřice - Předměstí, Rybářské náměstí 662/4
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Hospic sv. Štěpána
17. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO KRUPKA
IČ: 00266418
sídlo: 417 42 Krupka, Mariánské náměstí 22
výše dotace: 49 000 Kč
název projektu (akce): Léto s divadlem v Krupce
18. 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: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00081582
sídlo: 400 07 Ústí nad Labem - Neštěmice - Krásné Březno, Drážďanská 23
výše dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 82,95%
název projektu (akce): Zlepšení welfare slonic a úprava prostor pro návštěvníky
19. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město Terezín
IČ: 00264474
sídlo: 411 55 Terezín, Náměstí ČSA 179
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Obnova oken
20. 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: Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677,
okres Chomutov
IČ: 46787534
sídlo: 431 51 Klášterec nad Ohří, Komenského 677
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Festival současného tance s mezinárodní účastí
21. 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: proBig agency s.r.o.
IČ: 27438155
sídlo: 186 00 Praha 8 - Karlín, Pobřežní 95/74
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Festival dřeva
22. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OBEC PERŠTEJN
IČ: 00262072
sídlo: 431 63 Perštejn, Perštejn 159
výše dotace: 1 800 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce úpravny vody Perštejn
23. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
sídlo: 411 15 Třebívlice, Komenského náměstí 17
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 5. ročník svátku vína v Třebívlicích
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 Líšťany
IČ: 00831824
sídlo: 440 01 Líšťany 100
výše dotace: 170 000 Kč
název projektu (akce): Částečná rekonstrukce vytápění kulturního domu
25. 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 Lenešice
IČ: 00265098
sídlo: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 521
výše dotace: 400 000 Kč

14

název projektu (akce): Kompletní obnova hlavní sedlové střechy objektu základní
školy 1. stupně v Lenešicích
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: Sportovní klub policie KORD
IČ: 69343365
sídlo: 160 00 Praha 6, Českomalínská 5
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): „Správným směrem“
27. 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 MĚDĚNEC
IČ: 00262030
sídlo: 431 84 Měděnec, Nádražní 212
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Kulturní akce obce Měděnec
28. 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 Bílina
IČ: 22833978
sídlo: 418 01 Bílina - Mostecké Předměstí, Kyselská 391/8
výše dotace: 280 000 Kč
název projektu (akce): Uzamykatelné stání pro techniku na údržbu fotbalového
stadionu
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:
žadatel: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: 430 01 Chomutov, Přemyslova 259
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Společná prezentace PZOO Chomutov a Ústeckého kraje
30. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Chuderov
IČ: 00266809
sídlo: 400 11 Chuderov
výše dotace: 49 000 Kč
název projektu (akce): Dovybavení kulturní místnosti
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31. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: tempo team prague s.r.o.
IČ: 25107615
sídlo: 120 00 Praha 2 - Nové Město, Záhořanského 3
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Ústecký ½ Maraton
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: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: 400 96 Ústí nad Labem - Severní Terasa, Hoření 13
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Ústí ve službách vědy aneb 100 let od objevu kosmického
záření
33. 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 Terezín
IČ: 00264474
sídlo: 411 55 Terezín, Náměstí ČSA 179
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rakouské dělo
34. 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: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
IČ: 00261891
sídlo: 430 28 Chomutov, Zborovská 4602
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Dětská hřiště na ZŠ Kadaňská, Na Příkopech a Březenecká
v Chomutově
35. 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 Libochovice
IČ: 00263931
sídlo: 411 17 Libochovice, Náměstí 5.května 48
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Úprava přechodu pro chodce
36. 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
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sídlo: 405 38 Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové nám. 1175/5
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Obnovení provozu na trati č. 132
37. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO MIKULÁŠOVICE
IČ: 00261581
sídlo: 407 79 Mikulášovice, MIKULÁŠOVICE
výše dotace: 900 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce tělocvičny
38. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Piráti Chomutov a.s.
IČ: 25404695
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Zimní turnaj dorostenců v ledním hokeji
39. 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 Bechlín
IČ: 00263346
sídlo: 411 86 Bechlín 85
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Přestavba objektu kina na společenský sál
40. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
sídlo: 411 15 Třebívlice, Komenského náměstí 17
výše dotace: 2 112 904 Kč
název projektu (akce): Oprava střešní konstrukce ZŠ 2. etapa
41. 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: Základní škola a Mateřská škola Vilémov
IČ: 47795620
sídlo: 431 54 Vilémov, Kadaňská 163
výše dotace: 1 967 034 Kč
název projektu (akce): Revitalizace sportovní zóny ve Vilémově – výukové
centrum pro Základní a Mateřskou školu – I. etapa
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42. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: TENISOVÝ KLUB LOUNY
IČ: 41324595
sídlo: 440 01 Louny, Masarykovy sady
výše dotace: 1 213 548 Kč
název projektu (akce): Havarijní stav – výměna střešní krytiny na objektu tenisové
haly
43. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO MEZIBOŘÍ
IČ: 00266086
sídlo: 435 13 Meziboří, náměstí 8. května 341
výše dotace: 830 000 Kč
název projektu (akce): Kamerový dohledový systém v Meziboří
44. 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: Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
IČ: 60232731
sídlo: 417 41 Krupka, Teplická 400
výše dotace: 3 000 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce hřiště sportovní školy
45. 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 RŮŽOVÁ
IČ: 00556017
sídlo: 405 02 Růžová 30
výše dotace: 177 000 Kč
název projektu (akce): Výročí obce Růžová
46. 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 Dušníky
IČ: 00263583
sídlo: 411 82 Dušníky
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Osazení nových autobusových zastávek - přístřešku
47. 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 BLATNO
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IČ: 00261807
sídlo: 430 01 Blatno 1
výše dotace: 67 893 Kč
název projektu (akce): Kaplička Mezihoří
48. 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 Hrobce
IČ: 00263664
sídlo: 411 83 Hrobce
výše dotace: 1 711 888 Kč
název projektu (akce): REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ
49. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Most k naději
IČ: 63125137
sídlo: 434 01 Most, Petra Jilemnického 1929/9
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): K – Centrum Žatec
50. o poskytnutí 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 - Horní Litvínov, náměstí Míru 11
výše dotace: 900 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce MŠ, ul. Bezručova 1712, Litvínov
51. 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 Libotenice
IČ: 00263940
sídlo: 411 83 Libotenice 37
výše dotace: 1 155 780 Kč
název projektu (akce): Mateřská škola
52. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys PERUC
IČ: 00265331
sídlo: 439 07 Peruc, Oldřichova 49
výše dotace: 5 885 959 Kč
název projektu (akce): Výstavba komunikace a IS pro výstavbu 22 RD
53. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: 1FC Dubí
IČ: 49087321
sídlo: 417 03 Dubí - Pozorka, Mírová 75
výše dotace: 198 000 Kč
název projektu (akce): Dostavba a instalace tribuny
54. 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: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: 401 13 Ústí nad Labem - Severní Terasa, Sociální péče 3316/12A
výše dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): 19. odborná nadregionální ORL konference
55. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Město VERNEŘICE
IČ: 00261742
sídlo: 407 25 Verneřice, Mírové náměstí 138
výše dotace: 1 770 232 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce požární zbrojnice
56. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: MĚSTO KADAŇ
IČ: 00261912
sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 1
výše dotace: 1 865 170 Kč
název projektu (akce): Kadaň – Parkoviště u Průtahu na sídlišti D
57. 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 Dvory
IČ: 00264113
sídlo: 413 01 Nové Dvory 5
výše dotace: 1 122 643 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce chodníku
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: Obec Tašov
IČ: 00556904
sídlo: 403 27 Tašov 51
výše dotace: 1 925 200 Kč
název projektu (akce): Havarijní stav rybníka
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59. 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: FK Litvínov a.s.
IČ: 25475185
sídlo: 436 01 Litvínov - Horní Litvínov, Josefa Hory 1295
výše dotace: 830 000 Kč
název projektu (akce): Nákup stroje
60. 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: 15 000 Kč
název projektu (akce): Čekání na ježíška
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: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
IČ: 00261891
sídlo: 430 28 Chomutov, Zborovská 4602
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Chomutovské Vánoce 2012
62. 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: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
IČ: 44569181
sídlo: 434 37 Most, Budovatelů 2830
výše dotace: 684 600 Kč
název projektu (akce): Rozšíření služby ZELENÝ TELEFON na celé území
Ústeckého kraje
63. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Vrbice
IČ: 00264652
sídlo: 411 64 Vrbice, Hlavní 47
výše dotace: 1 624 463 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu střechy budovy obecního úřadu
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: Ústecká krajská organizace ČSTV
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IČ: 70926450
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 11
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Servisní centra sportu v Ústeckém kraji
65. 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 objetku/hydroizolace
66. 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 Filipov
IČ: 44225130
sídlo: 407 53 Jiříkov - Filipov 207
výše dotace: 390 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce Sokolovny Filipov – projekt. dok.
67. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Piráti Chomutov a.s.
IČ: 25404695
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Hokejová soustředění mládeže v zahraničí
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 Srbská Kamenice
IČ: 00831387
sídlo: 407 15 Srbská Kamenice
výše dotace: 790 000 Kč
název projektu (akce): Oprava objektu čp. 182 v majetku obce
69. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: 401 13 Ústí nad Labem - Severní Terasa, Sociální péče 3316/12A
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Výroční konference k 60. výročí samostatné traumatologie
v Ústí nad Labem
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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: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
IČ: 00266094
sídlo: 434 69 Most, Radniční 1
výše dotace: 232 000 Kč
název projektu (akce): Brána ekologie otevřená
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: Obec Chuderov
IČ: 00266809
sídlo: 400 11 Chuderov
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Oslava 660 let obcí Lipová a Žežice
72. o neposkytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Fond ohrožených dětí
IČ: 00499277
sídlo: 110 00 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1038/6
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
73. o poskytnutí 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 Lovečkovice
IČ: 00263982
sídlo: 411 44 Lovečkovice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce střechy obecního úřadu
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 Postoloprty
IČ: 00265403
sídlo: 439 42 Postoloprty, Mírové Nám. 318
výše dotace: 5 000 000 Kč
název projektu (akce): Adaptace sociálních zařízení v ZŠ Postoloprty, Draguš
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: Římskokatolická farnost Třebívlice
IČ: 62769383
sídlo: 411 15 Třebívlice 77
výše dotace: 755 000 Kč
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název projektu (akce): Obnova věže kostela sv. Václava
76. 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 Libochovice
IČ: 00263931
sídlo: 411 17 Libochovice, Náměstí 5.května 48
výše dotace: 296 377 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce místní komunikace v ulici Dvouletky
v Libochovicích
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:
žadatel: Město Libochovice
IČ: 00263931
sídlo: 411 17 Libochovice, Náměstí 5.května 48
výše dotace: 503 926 Kč
název projektu (akce): Modernizace plynové kotelny v DPS
78. 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 VELIKÁ VES
IČ: 00262188
sídlo: 441 01 Veliká Ves - Podlesice 53
výše dotace: 1 017 600 Kč
název projektu (akce): Chodníky v obci Široké Třebčice
79. 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: PROMETHEUS Effect, o.p.s.
IČ: 28740572
sídlo: 438 01 Žatec, Husova 1200
výše dotace: 769 000 Kč
název projektu (akce): Zahájení provozu sociální firmy „U šnečků“
80. 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: Fotbalová akademie šluknovského výběžku o.s.
IČ: 22663177
sídlo: 407 47 Varnsdorf, Moravská 2688
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Vlastní doprava – záruka bezpečnosti dětí pro zlepšení
situace ve Šluknovském výběžku
81. 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: Český svaz žen - Krajská rada ČSŽ Ústeckého kraje
IČ: 00425133
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Důlce 3092/74
výše dotace: 2 190 000 Kč
název projektu (akce): Budoucnost našich dětí
82. 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: Camphill České Kopisty
IČ: 68923147
sídlo: 412 01 Terezín - České Kopisty 6
výše dotace: 1 136 453 Kč
název projektu (akce): Rozvoj Chráněného bydlení v Camphillu Čk
83. 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: Mateřské centrum Bělásek
IČ: 26549191
sídlo: 405 02 Děčín, Tělocvičná 9
výše dotace: 185 000 Kč
název projektu (akce): Nebuďme lhostejní ke svému okolí
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: Asociace sportovních klubů Lovosice
IČ: 18380468
sídlo: 410 02 Lovosice, U stadionu 1022/2
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dvou travnatých
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/31Z/2012
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – revokace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012, a to jeho část č.
51:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhodlo:
o poskytnutí investiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Telnice
IČ: 00267074
sídlo: 403 38 Telnice, Telnice 77
výše dotace: 900 000 Kč
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název projektu (akce): Restaurátorsko-konzervační zásah na rakouském pomníku bitvy r.
1813 u Varvažova
B)

rozhoduje
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
podíl dotace na celkových nákladech: 85,31%
název projektu (akce): Restaurátorsko-konzervační zásah na rakouském pomníku bitvy r.
1813 u Varvažova

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/31Z/2012
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

rozhoduje
1.

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML1567,
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu,
ve výši 71,30%.

2.

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 12/SML1585,
kterým se mění název projektu na „Velikonoce na Novém Hradě, Dětský den aneb
pojďte s námi do pohádky, Strašení na Novém Hradě, Setkání s Regimentem Wied,
Adventní setkání“.

3.

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML2014,
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu,
ve výši 81,46%.

4.

o koncepční změně projektu s názvem „Bezpečná branka“ – smlouva č. 12/SML1571,
která spočívá ve snížení materiálního výstupu projektu (nákup fotbalových branek – ze
160 ks na 120 ks).

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmance ÚK Janě Vaňhové k podpisu dodatky dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2012

(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/31Z/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 přiznaných dotací z Fondu vodního hospodářství
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Ústeckého kraje takto:
1. Ke smlouvě č. 11/SML 2440, uzavřené s obcí Malečov, IČ: 00266884, dodatek č. 1 dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení
2. Ke smlouvě č. 1156/2010, uzavřené s obcí Vrbice, IČ: 00264652, dodatek č. 3 dle
přílohy č. 5 tohoto usnesení
3. Ke smlouvě č. 11/SML 2392, uzavřené s obcí Vrbice, IČ: 00264652, dodatek č. 1 dle
přílohy č. 6 tohoto usnesení
4. Ke smlouvě č. 11/SML 2425, uzavřené s obcí Zubrnice, IČ: 70892156, dodatek č. 2 dle
přílohy č. 7 tohoto usnesení
5. Ke smlouvě č. 823/2010, uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem, IČ:
00081531, dodatek č. 2 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
6. Ke smlouvě č. 1895/2008, uzavřené s obcí Vrutice, IČ: 00526061, dodatek č. 5 dle
přílohy č. 9 tohoto usnesení
B) u k l á d á
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru ZPZ zajistit administraci dodatků smluv uvedených v
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 10. 2012
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/31Z/2012
Předložení návrhu na poskytnutí dotace z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na období 2010 – 2013 v roce 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím a žadatelům požadujícím dotaci vyšší než
200 000 Kč dle přílohy č. 10 tohoto usnesení ve výši navržených dotací uvedených v příloze
č. 10 tohoto usnesení ve sloupci pod písmenem G.
B) souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace žadatelům dle rozhodnutí bodu A) tohoto usnesení
za podmínky předložení žádosti upravené v závislosti na výši přidělené dotace a zpracované
dle sazebníku uvedeného v příloze Programu
C) ukládá
Ing. Veronice Vítkové, vedoucí odboru ZPZ v návaznosti na rozhodnutí dle bodu A) a B)
tohoto usnesení zajistit potřebné úkony včetně administrace smluv.
Termín: 15. 10. 2012
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/31Z/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
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koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Libčeves, místní část
Charvatce, dle přílohy č. 11 tohoto usnesení.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/31Z/2012
SPZ Triangle – příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/30Z/2012
s tím, že ke zřízení příspěvkové organizace „SPZ Triangle, příspěvková organizace“ ke
dni 1.8.2012 nedošlo z důvodu nenaplnění odkládací podmínky - vydání souhlasu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zřízením příspěvkové organizace, která by
zajišťovala veškeré činnosti spojené s provozem a rozvojem SPZ Triangle, včetně
stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ve věci záměru zřídit příspěvkovou
organizaci SPZ Triangle,
2.

předloženou informaci o dalším postupu při realizaci záměru zřízení příspěvkové
organizace „SPZ Triangle, příspěvková organizace“.

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/31Z/2012
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012 – rozdělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
1) dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům:
projekt č. 88
Obec Siřejovice, IČ: 00264369, dotace ve výši 99 750,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurátorský zákrok – socha sedícího
Krista
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2012
projekt č. 59
Obec Těchlovice, IČ: 64679446, dotace ve výši 120 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Oprava kaple Nejsvětější Trojice na p.p. č.
6/1, k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 30 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2013
projekt č. 74
Obec Málkov, IČ: 00262013, dotace ve výši 400 000,- Kč za podmínky:
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-

užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování a nové osazení Sloupu
nejsvětější Trojice v Málkově
spoluúčast žadatele na nákladech projektu min. 0% skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
dokončení prací v termínu do 10. 12. 2012

projekt č. 99
Římskokatolická farnost Verneřice, IČ 64707512, dotace ve výši 50 000,- Kč, kterou se
navyšuje celková dotace na 300 000,- 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
54,44% skutečných předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 11. 2012
2) poskytnout neinvestiční dotaci žadatelům na základě smlouvy o poskytnutí dotace ve
smyslu článku X. Programu;
3) uložit Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve smyslu článku X. programu s žadateli uvedenými v části A/1 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu
Článku X. Programu se žadateli uvedenými v části A/ 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2012

(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/31Z/2012
Odůvodnění významné veřejné zakázky na služby s názvy „Azylové domy pro rodiče s dětmi“ a
„Sociálně terapeutické dílny“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
odůvodnění významných veřejných zakázek podle přílohy č. 12 a 13 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zveřejnit odůvodnění
veřejné zakázky dle § 156 zákona v podrobnostech dle prováděcího právního předpisu dle
přílohy č. 12 a 13 tohoto usnesení na profilu zadavatele do 3 dnů od uveřejnění oznámení o
zahájení zadávacího řízení.
Termín: 31. 12. 2012
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/31Z/2012
Smlouva o partnerství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
„Společné prohlášení“ Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, měst Jáchymov, Boží Dar,
Abertamy, Horní Blatná, Krupka a obce Měděnec, ve věci nominace „Hornické kulturní
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krajiny Krušnohoří“ na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO“, přijaté dne 30.
dubna 2012 v Jáchymově, dle přílohy tohoto materiálu.
B)

rozhoduje
dle ust. § 35 ods. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření „Smlouvy o partnerství“ mezi Ústeckým krajem,
Karlovarským krajem, městy Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka a obcí
Měděnec ve věci nominace „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO, dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.

C)

ukládá
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, uzavřít Smlouvu o partnerství dle části B) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/31Z/2012
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
rozdělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přidělení finančních prostředků právnické osobě vykonávající činnost školy - poskytnutí
neinvestiční dotace na rok 2012 na základě uzavřené smlouvy dle přílohy předloženého
materiálu, účelově určené na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek,
vyhlášených MŠMT pro rok 2012, pro organizaci zřizovanou obcí:
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, IČ: 44553145,
ve výši ONIV 76 000,- Kč, OON 29 000,- Kč na rok 2012, na zabezpečení krajských kol
sportovních soutěží MŠMT – typ B.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/31Z/2012
Projekt "European Rural Futures" - smlouva o partnerství a spolupráci s městem Vejprty
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s Městem Vejprty dle přílohy č. 15 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/31Z/2012
Rozvojové programy Ústeckého kraje - žádost o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2005,2008 a 2009
s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného
vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Vypracování územního plánu obce Měrunice do 31.12. 2013
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- Vypracování územního plánu obce Verneřice do 31.12. 2013
- Územní plán Kunratice do 30.11. 2014
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/31Z/2012
Projekt CROSS – DATA – Dohoda o spolupráci při provozování informačního systému pro
územní plánování (ISÚP) po ukončení projektu CROSS – DATA
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření „Dohody o spolupráci při provozování informačního systému
pro územní plánování (ISÚP) po ukončení projektu CROSS - DATA“ mezi lead partnerem a
ostatními partnery projektu CROSS - DATA dle přílohy č. 16 tohoto usnesení
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 38/31Z/2012
Dopravní obslužnost autobusová – odůvodnění veřejných zakázek na zajištění dopravní
obslužnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
předložené Odůvodnění pro významné veřejné zakázky na zajištění autobusové dopravní
obslužnosti dle příloh tohoto materiálu.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 39/31Z/2012
Smlouva o sdružení prostředků na stavbu – Terezín
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření smlouvy o společném postupu při realizaci a financování stavby „II/608 ul. Pražská,
Terezín-oprava opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti“.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/31Z/2012
Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Reko silnice II/267
Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“
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 „Reko silnice
II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna“ dle přílohy č. 17 tohoto usnesení
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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1.
Usnesení č. 41/31Z/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 České republice, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4, PSČ: 430 01, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p. p. č. 368/11 o výměře 4526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. p. č. 368/12 o výměře 7469 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Bystřany, k. ú. Nechvalice u Bystřan, zapsaných na LV č. 816 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj
za kupní cenu 1.699.340,- Kč 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 ke dni převodu
vlastnických
práv
v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 4. 2. 2013

2.
Usnesení č. 42/31Z/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. Ivě Jakubcové,
bytem: Kamenická 617/113, 405 02 Děčín, RČ: 715130/2378 (podíl 1/3), Ing. Anně
Špačkové, bytem: Kamenická 617/113, 405 02 Děčín, RČ: 745121/2406 (podíl 1/3) a
Pavlu Špačkovi, bytem: Bělehradská 7, 400 01 Ústí nad Labem, RČ: 760310/2386 (podíl
1/3), a to:
- pozemek: část p. p. č. 538 díl „a“ o výměře 171 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda (pozemek byl oddělen z p. p. č. 538 o výměře 4597 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem
č. 464-51/2010 ze dne 12. 10. 2010)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu
2.226,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa
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a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
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. 3. 2013

3.
Usnesení č. 43/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje panu Josefovi Kalfusovi,
bytem: K Emance 99, 417 03 Dubí - Mstišov, a to:
pozemek: p.p.č. 473/2 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.p.č. 473 o výměře 9922 m2 dle
geometrického plánu č. 467-922/2011 ze dne 30.1.2012),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.863,- 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 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

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

4.
Usnesení č. 44/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012.
2. 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.
3. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje manželům Pavlovi
Peterovi a Kamile Peterové, oba bytem Orasice 61, Počedělice, PSČ 440 01 a to:
- pozemek: p.p.č. 594/4 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z p.p.č. 594/1 o výměře 18143 m2 geometrickým plánem č. 181125/2012 ze dne 9. 5. 2012)
obec Orasice, k.ú. Počedělice, zapsané na LV č. 307 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Louny, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.268,--Kč a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
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silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 3. tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

5.
Usnesení č. 45/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: chráněná
značka geodetického bodu, na p. p. č. 4312
- pozemek: p. p. č. 4312 o výměře 794 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
- pozemek: p. p. č. 4311/71 o výměře 4054 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.p.č. 4311/1 o výměře 13230 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 5327-185/2012 ze dne 31.5.2012)
obec Most, k. ú. Most II, zapsaných na LV č. 17303 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 7470/116/12 znalce
Miluše Doležalové ze dne 18.7.2012: 6 900 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 6 900 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 1 690 000,- Kč
5. Práva třetích osob: věcné břemeno chůze a jízdy pro stavbu bez čp/če na p.p.č. 4312,
parcelu p.č. 4312 a parcelu č. 4311/1 v k.ú. Most II, právní účinky vkladu ke dni 26.1.2011
pod V – 419/2011-508
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 00829048.
6.
Usnesení č. 46/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Teplárně Trmice,
a.s., se sídlem Edisonova 453, 400 04 Trmice, IČ: 28707052 a to:
- parokondenzátní přípojka o délce cca 80 bm na p.p.č 1986, 1514/1 a 1518/2 v k.ú. Klíše
vybudovaná v rámci investiční akce Ústeckého kraje „Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L. dostavba areálu 4. etapa“.

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. 12. 2012
7.
Usnesení č. 47/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov,
se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 905 o výměře 507 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 581/1 o výměře 3556 m2, druh
pozemku: trvalý travní porost, geometrickým plánem č. 109-156/2008 ze dne 11. 11. 2008)
obec Šluknov, k. ú. Kunratice u Šluknova, zapsané na LV č. 38 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední
odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka 580,
407 77 Šluknov, IČ: 47274719 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

8.
Usnesení č. 48/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Benešov nad
Ploučnicí, se sídlem: náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 00261181, a to:
- pozemek: p. p. č. 510 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 448 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

9.
Usnesení č. 49/31Z/2012
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Staré Křečany,
se sídlem: Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, IČ: 00261653, a to:
- pozemek: p. p. č. 1612 o výměře 1793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Staré Křečany, k. ú. Brtníky, zapsané na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 ke dni
převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

10.
Usnesení č. 50/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Vilémov, se
sídlem: Vilémov čp. 172, 407 80, IČ: 00261769, a to:
- pozemek: část p. p. č. 644 díl „n“ o výměře 39 m2, druh pozemku: zastavěná plocha
- pozemek: část p. p. č. 644 díl „p“ o výměře 141 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportovní a rekreační plocha
pozemky byly odděleny z p. p. č. 644 o výměře 2648 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, geometrickým plánem č. 426-46/2012 ze dne 16. 1. 2012
obec Vilémov, k. ú. Vilémov u Šluknova, zapsaných na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

11.
Usnesení č. 51/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a statutárním
městem Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238 na
budoucí darování (převod) nemovitosti, a to:
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- pozemek: část p. p. č. 40/1 o výměře cca 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsané na LV č. 922 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín 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: 31. 3. 2013

12.
Usnesení č. 52/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem Jiříkov,
se sídlem: Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na budoucí darování (převod)
nemovitosti, a to:
- pozemek: část p. p. č. 6517/2 o výměře max. 310 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk 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: 31. 1. 2013

13.
Usnesení č. 53/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Žabovřesky
nad Ohří, se sídlem U silnice 1, 411 17 Libochovice, IČ: 00526771, a to:
- těleso komunikace č. III/24614 včetně příslušenství a součástí – úsek od křižovatky se
silnicí II/246 na konec silnice v délce 0,453 km (staničení 0,000 – 0,453 km) na pozemku
p.č. 1081/2,
- pozemek: p.č. 1081/2 o výměře 4984 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žabovřesky nad Ohří, k.ú. Žabovřesky nad Ohří, pozemek zapsaný na LV č. 451 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj 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:
0080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012
14.
Usnesení č. 54/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litoměřice, se
sídlem Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.p.č. 857/32 o výměře 699 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 ke dni převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

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

15.
Usnesení č. 55/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Snědovice, se
sídlem Snědovice 99, PSČ 411 74, Snědovice, IČ: 00264385, a to:
- pozemek: p.p.č. 1164/6 o výměře 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.p.č. 1164/1 o výměře 14371 m2 dle
geometrického plánu č. 166-624/2011 ze dne 24.1.2012),
obec Snědovice, k.ú. Snědovice zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837 ke dni převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012
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16.
Usnesení č. 56/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Mšené-lázně,
se sídlem Prosek 174, Mšené-lázně, PSČ 411 19, IČ: 00264083, a to:
- těleso komunikace č. III/23912, včetně příslušenství a součástí v celé její délce
0,550km, tj. od km 0,000 (vyústění ze silnice č. III/23911 v jejím km 4,120) do km 0,550
(konec silnice v osadě Bohdal) umístěné na p.p.č. 322/1 v k.ú. Ječovice,
- pozemek: p.p.č. 322/1 o výměře 5129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mšené-lázně, k.ú. Ječovice, zapsané na LV č. 481 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, ke dni převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí.

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: 31. 12. 2012

17.
Usnesení č. 57/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Toužetín,
se sídlem Toužetín 42, 440 01 Louny, IČ: 00556441, a to:
- část tělesa komunikace č. III/22934 od km 3,914 do km 4,604 provozního staničení
v délce 0,690 km na pozemku p. č. PK 405 v k. ú. Bedřichovice u Hříškova,
- pozemek: p. č. PK 405 o výměře 737 m2,
obec Hříškov, k. ú. Bedřichovice u Hříškova, pozemek zapsaný na LV č. 312 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, p. o., se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03,
IČ:00080837.
2. o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Smolnice,
se sídlem Smolnice č. p. 104, 439 14 Smolnice, IČ: 00556424, a to:
- část tělesa komunikace č. III/22934 od km 2,336 do km 3,914 provozního staničení
v délce 1,578 km na pozemku p. č. 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6, PK 1688 díl 1 a
PK 1688 díl 2 v k. ú. Smolnice u Loun,
- pozemek: p. č. 2382/3 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. 2382/4 o výměře 221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. 2382/5 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
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pozemek: p. č. 2382/6 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
- pozemek: p. č. PK 1688 díl 1 o výměře 15733 m2,
- pozemek: p. č. PK 1688 díl 2 o výměře 274 m2,
obec Smolnice, k. ú. Smolnice u Loun, pozemky zapsané na LV č. 204 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p. o., se sídlem Ruská 260, Dubí u Teplic, PSČ: 417 03, IČ:00080837.
-

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvy, jejichž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 1, 2 tohoto usnesení
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2013

18.
Usnesení č. 58/31Z/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. 749/7 o výměře 2747 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, 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, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 1723/2012 a doložky dle
přílohy č. 18 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 749/7 o výměře 2747 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

19.
Usnesení č. 59/31Z/2012
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od města Trmice,
se sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00674010, a to:
- pozemek: p.p.č. 1626/18 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (p.p.č 1626/18 vznikl sloučením p.p.č. 1626/2 díl „b“ o výměře 1 m2,
p.p.č. 1626/16 díl „a“ o výměře 3 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
1236-31/2011 ze dne 9.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 1626/20 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (p.p.č 1626/20 vznikl rozdělením p.p.č. 1626/17 o výměře 25 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1236-31/2011 ze dne 9.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 1730/15 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (p.p.č 1730/15 vznikl rozdělením p.p.č. 1730/9 o výměře 94 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1236-31/2011 ze dne 9.3.2011),
- pozemek: p.p.č. 1730/13 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (p.p.č 1730/13 vznikl rozdělením p.p.č. 1730/10 o výměře 739 m2, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1236-31/2011 ze dne 9.3.2011),
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro město Trmice, a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 ke dni převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

20.
Usnesení č. 60/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/4 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 1634/9 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
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Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2826/2012 a doložky dle
přílohy č. 19 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 670/4 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- pozemek: p.p.č. 1634/9 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

21.
Usnesení č. 61/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 970/1 o výměře 11368 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/2 o výměře 10640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/3 o výměře 710 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/5 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/7 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, ke
dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
42

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č.
76/12/4120 a doložky dle přílohy č. 20 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 970/1 o výměře 11368 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/2 o výměře 10640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/3 o výměře 710 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/5 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 970/7 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Košťany, k.ú. Košťany, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

22.
Usnesení č. 62/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 603/10 o výměře 896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 606/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č.
81/12/4120 a doložky dle přílohy č. 21 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 603/10 o výměře 896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 606/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

23.
Usnesení č. 63/31Z/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. 460/5 o výměře 8513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vinařice, k.ú. Divice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny 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, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. ULN/74/2012 a doložky dle
přílohy č. 22 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. 460/5 o výměře 8513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vinařice, k.ú. Divice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny 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. 12. 2012

24.
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Usnesení č. 64/31Z/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. 1039 o výměře 14901 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Milešov u Lovosic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3116/2012 a doložky dle
přílohy č. 23 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. 1039 o výměře 14901 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Milešov u Lovosic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

25.
Usnesení č. 65/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 166/5 o výměře 2806 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 166/6 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 166/7 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 268/5 o výměře 899 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 268/7 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 310/8 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 310/9 o výměře 622 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Srbice, k.ú. Srbice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, ke
dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek
č. 83/12/4120 a doložky dle přílohy č. 24 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 166/5 o výměře 2806 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 166/6 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 166/7 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 268/5 o výměře 899 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 268/7 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 310/8 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 310/9 o výměře 622 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Srbice, k.ú. Srbice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

26.
Usnesení č. 66/31Z/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. 272/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3008/2012 a doložky dle
přílohy č. 25 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. 272/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

27.
Usnesení č. 67/31Z/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. 4065/2 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3650/2012 a doložky dle
přílohy č. 26 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:

47

- pozemek: p.p.č. 4065/2 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

28.
Usnesení č. 68/31Z/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. 1267/1 o výměře 4173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 1267/1 o výměře 5010 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3883-10/2012 ze dne 18. 1. 2012)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3894/2012 a doložky dle
přílohy č. 27 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. 1267/1 o výměře 4173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.p.č. 1267/1 o výměře 5010 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3883-10/2012 ze dne 18. 1. 2012)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

29.
Usnesení č. 69/31Z/2012
Nakládání s majetkem
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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. 2188/13 o výměře 360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p.p.č. 2188/1 o výměře 4352 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3907-86/2012 ze dne 23. 3. 2012)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 3887/2012 a doložky dle
přílohy č. 28 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. 2188/13 o výměře 360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z p.p.č. 2188/1 o výměře 4352 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3907-86/2012 ze dne 23. 3. 2012)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

30.
Usnesení č. 70/31Z/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. 952/5 o výměře 7163 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Staňkovice, k.ú. Tvršice, zapsaný 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, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
49

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. ULN/79/2012 a doložky dle
přílohy č. 29 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. 952/5 o výměře 7163 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Staňkovice, k.ú. Tvršice, zapsaný 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. 12. 2012

31.
Usnesení č. 71/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 - Nusle, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.p.č. 7004/24 o výměře 238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 7004/22 o výměře 1236 m²,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 5202-151/2011 ze dne 7.11.2011)
obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsané na LV č. 5798 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství
silnic a dálnic ČR 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, IČ 00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Darovací smlouvy dle přílohy č. 30 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 –
Nusle, PSČ 140 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 7004/24 o výměře 238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 7004/22 o výměře 1236 m²,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 5202-151/2011 ze dne 7.11.2011)
obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsané na LV č. 5798 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství
silnic a dálnic ČR.

C)

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.
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Termín: 30. 4. 2013
32.
Usnesení č. 72/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/24Z/2011 ze dne 29.6.2011.
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky,
IČ 4579707, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 73/8 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, (pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 73/2 o výměře 4522 m²,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, dle GP č. 126-275/2009
ze dne 26.6.2012)
obec Lobendava, k.ú. Severní, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, správa nemovitostí ve
vlastnictví státu: Pozemkový fond ČR, a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03 ke dni převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu,
jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2013

33.
Usnesení č. 73/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. č. 1068/1 o výměře 2933 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba LV 2488,
- pozemek: p. č. 1072 o výměře 8630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
obec Klášterec nad Ohří, k. ú. Klášterec nad Ohří, zapsaných na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, se sídlem Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ:
47792931, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.
B) souhlasí
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 102/2011 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. č. 1068/1 o výměře 2933 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: stavba LV 2488,
- pozemek: p. č. 1072 o výměře 8630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
obec Klášterec nad Ohří, k. ú. Klášterec nad Ohří, zapsaných na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
C) ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
B) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2012
34.
Usnesení č. 74/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

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

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

35.
Usnesení č. 75/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Bělušice, se sídlem
Bělušice 64, Most 1, 434 01, IČ: 00265829, a to:
- pozemek: p.p.č. 471/1 o výměře 3321 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.p.č. 471/2 o výměře 1107 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Bělušice, k.ú. Bělušice u Mostu, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Most, pro obec Bělušice, za kupní cenu 177.120,--Kč (4428 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, ke dni převodu vlastnických práv
v katastru nemovitostí.
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. 12. 2012

36.
Usnesení č. 76/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Povodí Ohře,
státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 2862/7 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Očihov, k.ú. Očihov, zapsaný na LV č. 114 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec za kupní cenu 4.500,-- Kč a předání uvedených nemovitostí
k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2013
37.
Usnesení č. 77/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR-Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, Chodov, 148 00
Praha 414, IČ: 62933591, a to:
- pozemek: p. p. č. 576/1 o výměře 174 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 146 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR-Agenturu ochrany přírody a krajiny České
republiky za kupní cenu 52.200,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

38.
Usnesení č. 78/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR - Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, Chodov, 148 00
Praha 414, IČ: 62933591, a to:
pozemek: p. p. č. 816/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen
z p. p. č. 816/1 o výměře 858 m2, geometrickým plánem č. 478-211/2011 ze dne 3. 11.
2011)
- pozemek: p. p. č. 820/2 o výměře 394 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 965 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro od ČR - Agenturu ochrany přírody a krajiny
České republiky,
-

-

-

pozemek: p. p. č. 679/2 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
pozemek: p. p. č. 679/3 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p.
p. č. 679 o výměře 1398 m2, geometrickým plánem č. 339-211/2011 ze dne 2. 11. 2011)
pozemek: p. p. č. 778/7 o výměře 412 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č. 778/6
o výměře 1134 m2, geometrickým plánem č. 340-211/2011 ze dne 2. 11. 2011)
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obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsaných na LV č. 936 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro ČR-Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky
za kupní cenu 289.200,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

39.
Usnesení č. 79/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Miloslava Černého,
bytem Jeseniova 1167/57, 130 00 Praha 3, Žižkov, a to:
- pozemek: p. p. č. 1095/9 o výměře 217 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek: p. p. č. 1095/10 o výměře 4 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1095/5 o výměře 9835 m2, geometrickým plánem č.
351-284/2011 ze dne 11. 4. 2012)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 707 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ing. Miloslava Černého
za kupní cenu 55.250,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2013

40.
Usnesení č. 80/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Krejcárka a
Romany Krejcárkové, oba bytem Dělnická 70, Proboštov, 417 12 Proboštov u Teplic, a to:
- pozemek: p. p. č. 1097/61 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. p. č.
1097/46 o výměře 127 m2, geometrickým plánem č. 352-284/2011 ze dne 12. 4. 2012)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 317 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Miroslava Krejcárka a Romanu
Krejcárkovou (SJM) za kupní cenu 960,- 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. 3. 2013
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41.
Usnesení č. 81/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Hany Kodetové, bytem
Alšova 55/27, 412 01 Litoměřice, Předměstí, a to:
- pozemek: p. p. č. 1000/46 o výměře 258 m2 (podíl 1/3)
- pozemek: p. p. č. 1000/48 o výměře 72 m2 (podíl 1/3)
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
(pozemky byly odděleny z p. č. 1000/2 díl 3 (PK) o výměře 10000 m2, geometrickým
plánem č. 434-275/2011 ze dne 6. 4. 2012)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Hanu Kodetovou (podíl 1/3),
Jarmilu Vrbatovou (podíl 1/3) a Alenu Vyletělovou (podíl 1/3) za kupní cenu 27.500,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jarmily Vrbatové,
bytem Heydukova 1874/2, 412 01 Litoměřice, Předměstí, a to:
- pozemek: p. p. č. 1000/46 o výměře 258 m2 (podíl 1/3)
- pozemek: p. p. č. 1000/48 o výměře 72 m2 (podíl 1/3)
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
(pozemky byly odděleny z p. č. 1000/2 díl 3 (PK) o výměře 10000 m2, geometrickým
plánem č. 434-275/2011 ze dne 6. 4. 2012)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Hanu Kodetovou (podíl 1/3),
Jarmilu Vrbatovou (podíl 1/3) a Alenu Vyletělovou (podíl 1/3) za kupní cenu 27.500,- Kč.
3. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Aleny Vyletělové,
bytem Pokratická 1850/79, 412 01 Litoměřice, Pokratice, a to:
- pozemek: p. p. č. 1000/46 o výměře 258 m2 (podíl 1/3)
- pozemek: p. p. č. 1000/48 o výměře 72 m2 (podíl 1/3)
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)
(pozemky byly odděleny z p. č. 1000/2 díl 3 (PK) o výměře 10000 m2, geometrickým
plánem č. 434-275/2011 ze dne 6. 4. 2012)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Hanu Kodetovou (podíl 1/3),
Jarmilu Vrbatovou (podíl 1/3) a Alenu Vyletělovou (podíl 1/3) za kupní cenu 27.500,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. - 3. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

42.
Usnesení č. 82/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ervíny Šťastné, bytem
Pražská 124, 411 48 Křešice u Litoměřic, a to:
- pozemek: p. p. č. 1116 o výměře 24 m2 (podíl 950/1819) druh pozemku: ostatní plocha,
(pozemek byl oddělen z st. p. č. 137 o výměře 250 m2, geometrickým plánem č. 435275/2011 ze dne 3. 4. 2012)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 718 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ervínu Šťastnou (podíl 950/1819) a
Václava Šťastného a Alenu Šťastnou (podíl 869/1819, SJM) za kupní cenu 2.507,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Václava Šťastného,
bytem Pražská 124, 411 48 Křešice u Litoměřic a Aleny Šťastné, bytem 1. máje 148/22,
460 07 Liberec 7, a to:
- pozemek: p. p. č. 1116 o výměře 24 m2 (podíl 869/1819) druh pozemku: ostatní plocha,
(pozemek byl oddělen z st. p. č. 137 o výměře 250 m2, geometrickým plánem č. 435275/2011 ze dne 3. 4. 2012)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 718 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ervínu Šťastnou (podíl 950/1819) a
Václava Šťastného a Alenu Šťastnou (podíl 869/1819, SJM) za kupní cenu 2.293,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

43.
Usnesení č. 83/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Františka Zouny a Boženy
Zounové, oba bytem Litoměřická 22, 411 48 Křešice u Litoměřic, a to:
- pozemek: p. p. č. 99/6 o výměře 288 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 99/1 o výměře 3237 m2,
geometrickým plánem č. 442-83/2012 ze dne 2. 5. 2012)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 214 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Františka Zounu a Boženu Zounovou
(podíl ½ SJM) a Františka Zounu (podíl ½) za kupní cenu 57.600,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

44.
Usnesení č. 84/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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1. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Pavla Drby, bytem
Houskova 1877, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 344/11 o výměře 31 m2 (podíl ½), druh pozemku: lesní pozemek,
způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa (pozemek byl oddělen z p. p. č.
344/7 o výměře 350 m2, geometrickým plánem č. 301-7/2012 ze dne 16. 5. 2012)
obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 533 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Pavla Drbu (podíl ½) a
Libuši Telaříkovou (podíl ½) za kupní cenu 3.100,- Kč.
2. o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Libuše Telaříkové,
bytem Na Tržišti 1108, 256 01 Benešov u Prahy, a to:
- pozemek: p. p. č. 344/11 o výměře 31 m2 (podíl ½), druh pozemku: lesní pozemek,
způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa (pozemek byl oddělen z p. p. č.
344/7 o výměře 350 m2, geometrickým plánem č. 301-7/2012 ze dne 16. 5. 2012)
obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 533 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Libuši Telaříkovou (podíl
½) a Pavla Drbu (podíl ½) za kupní cenu 3.100,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení,
k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

45.
Usnesení č. 85/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Bc. Blanky Chlumákové,
bytem Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4, Nusle, a to:
- pozemek: p. p. č. 344/9 o výměře 129 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa (pozemek byl oddělen z p. p. č. 344/5 o výměře 707
m2, geometrickým plánem č. 301-7/2012 ze dne 16. 5. 2012)
obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 661 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Bc. Blanku Chlumákovou
za kupní cenu 25.800,- 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. 3. 2013

46.
Usnesení č. 86/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 11/SML2649 ze dne 15. 11. 2011, a to na
úhradu dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy paní Kamile
Tylové, bytem Masarykova142, 400 01 Ústí nad Labem ve výši 500,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
č. 11/SML2649 ze dne 15. 11. 2011, jehož předmětem je úhrada dodatečných nákladů
uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

47.
Usnesení č. 87/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. Lesy Sever, s. r. o., se
sídlem Zámek Bílina 98/7, 418 01 Bílina, IČ: 25646257, a to:
- pozemek: p. č. 76/14 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 76/15 o výměře 2824 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace, (pozemky byly odděleny z p. č. 76/9 o výměře 134078 m2, druh
pozemku: lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 350-65/2012
ze dne 13. 6. 2012),
- pozemek: p. č. 172/4 o výměře 721 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 172/5 o výměře 2047 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace, (pozemky byly odděleny z p. č. 172 o výměře 275414 m2, druh
pozemku: lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 352-87/2012
ze dne 20. 4. 2012),
- pozemek: p. č. 191/4 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p. č. 191/3 o výměře 3033 m2 druh
pozemku: trvalý travní porost, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 35287/2012 ze dne 20. 4. 2012),
- pozemek: p. č. 193/3 o výměře 505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 193/4 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace, (pozemky byly odděleny z p. č. 193 o výměře 219360 m2 druh
pozemku: lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 352-87/2012
ze dne 20. 4. 2012),
- pozemek: p. č. 194/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p. č. 194 o výměře 31561 m2 druh
pozemku: lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 352-87/2012
ze dne 20. 4. 2012),
- pozemek: p. č. 200/9 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p. č. 200/6 o výměře 861 m2 druh pozemku:
lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 352-87/2012 ze dne 20.
4. 2012),
obec Moldava, k. ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na LV č. 385 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro spol. Lesy Sever, s. r. o.
za kupní cenu 1.736.900,- Kč (6316 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. 9. 2013
48.
Usnesení č. 88/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Eduarda Halamy,
bytem Vocelova 637/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady, a to:
- pozemek: p. č. 645/5 o výměře 1175 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 645/1 o výměře 42958 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 482-65/2012 ze dne 7. 6. 2012),
obec Mikulov, k. ú. Mikulov v Krušných horách, zapsané na LV č. 384 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ing. Eduarda Halamu
za kupní cenu 352.500,- Kč (1175 m2).

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. 5. 2013

49.
Usnesení č. 89/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Milana Šlambory,
bytem Velká Veleň 109, 405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: p. č. 1491/3 o výměře 427 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 1491 o výměře 10065 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 825-59/2012 ze dne 29. 5. 2012),
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsané na LV č. 478 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ing. Milana Šlamboru
za kupní cenu 128.100,- Kč (427 m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

50.
Usnesení č. 90/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Jana Papaje, bytem
Petrovice 103, 403 37 Petrovice u Ústí nad Labem, a to:
- pozemek: p. č. 1481/2 o výměře 39 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 1481 o výměře 8174 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 825-59/2012 ze dne 29. 5. 2012),
- pozemek: p. č. 1552/2 o výměře 547 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 1552 o výměře 8647 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 825-59/2012 ze dne 29. 5. 2012),
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 294 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Jana Papaje
za kupní cenu 187.520,- Kč (586m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

51.
Usnesení č. 91/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Petra Höniga, bytem
Tržní náměstí 46, Mikulov, 419 01 Duchcov, a to:
- pozemek: p. č. 758/5 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. č. 758/3 o výměře 827 m2, druh pozemku:
lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 477-65/2012 ze dne 1. 6.
2012),
- pozemek: p. č. 760/5 o výměře 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. č. 760/4 o výměře 1513 m2, druh pozemku:
lesní pozemek, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 477-65/2012 ze dne 1. 6.
2012),
obec Mikulov, k. ú. Mikulov v Krušných horách, zapsaných na LV č. 316 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ing. Petra Höniga
za kupní cenu 17.400,- Kč (116 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. 6. 2013

52.
Usnesení č. 92/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Michala Krajhanzla,
bytem Bratříků 3852, 580 01 Havlíčkův Brod, a to:
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- pozemek: p. č. 67/8 o výměře 353 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 67/9 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 67/10 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p. č. 67/1 o výměře 20250 m2 druh
pozemku: trvalý travní porost, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 35065/2012 ze dne 13. 6. 2012),
- pozemek: p. č. 74/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 74/3 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 74/4 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti: ostatní
komunikace (pozemky byly odděleny z p. č. 74 o výměře 15802 m2 druh pozemku: trvalý
travní porost, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 350-65/2012 ze dne 13. 6.
2012),
obec Moldava, k. ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na LV č. 433 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Michala Krajhanzla
za kupní cenu 246.050,- Kč (703 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. 9. 2013

53.
Usnesení č. 93/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Stanislava Němce,
bytem Ke Zbrojnici 93, Mikulov, 419 01 Duchcov, a to:
- pozemek: p. č. 674/4 o výměře 41 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. č. 674/3 o výměře 3600 m2 druh pozemku:
trvalý travní porost, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 477-65/2012 ze dne
1. 6. 2012),
obec Mikulov, k. ú. Mikulov v Krušných horách, zapsané na LV č. 58 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ing. Stanislava Němce
za kupní cenu 8.200,- Kč (41 m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

54.
Usnesení č. 94/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od JUDr. Ivana Nováka,
bytem Na Skalkách 1779, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, a to:
- pozemek: p. č. 1074/4 o výměře 329 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 1074/3 o výměře 1871 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 360-59/2012 ze dne 18. 5. 2012),
- pozemek: p. č. 4517/1 o výměře 1206 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Petrovice, k. ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaných na LV č. 254 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro JUDr. Ivana
Nováka za kupní cenu 383.750,- Kč (1535 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. 6. 2013

55.
Usnesení č. 95/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Miroslava Tomana, bytem
Chraberce 1, 440 01 Louny 1, a to:
- pozemek: p. č. 503/3 o výměře 14 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, (pozemek byl
oddělen z p. č. 503/1 o výměře 16937 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
384-118/2012 ze dne 18. 6. 2012),
- pozemek: p. č. 511/23 o výměře 576 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, (pozemek byl
oddělen z p. č. 511 o výměře 7460 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
384-118/2012 ze dne 18. 6. 2012),
obec Dubí, k. ú. Cínovec, zapsaných na LV č. 222 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Miroslava Tomana za kupní cenu 206.500,- Kč (590m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

56.
Usnesení č. 96/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Jaroslava Kučery, bytem
Pohraniční stráže 382/24, 417 01 Dubí z Teplic 1, a to:
- pozemek: p. č. 508/3 o výměře 253 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 508/2 o výměře 5713 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 384-118/2012 ze dne 18. 6. 2012),
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obec Dubí, k. ú. Cínovec, zapsaných na LV č. 224 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Jaroslava Kučeru za kupní cenu 88.550,- Kč (253 m2).
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

57.
Usnesení č. 97/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
CPI - Land Development, a. s., se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město,
IČ: 27232166, a to:
- pozemek: p. č. 1019 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
neplodná půda
- pozemek: p. č. 1022/3 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha: způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 1022/4 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha: způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemky byly odděleny z p. č. 1022/1 o výměře 9562 m2, druh
pozemku: trvalý travní porost, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 36059/2012 ze dne 18. 5. 2012),
- pozemek: p. č. 1039/8 o výměře 2684 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p. č. 1039/5 o výměře 9162 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 360-59/2012 ze dne 18. 5. 2012),
- pozemek: p. č. 1068/3 o výměře 217 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. č. 1068/1 o výměře 14212
m2, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 360-59/2012 ze dne 18. 5. 2012),
- pozemek: p. č. 4509/10 o výměře 1086 m2, druh pozemku: ostatní komunikace, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 4516/3 o výměře 282 m2, pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
neplodná půda (pozemek byl oddělen z p. č. 4516/1 o výměře 1373 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 360-59/2012 ze dne 18. 5. 2012),
obec Petrovice, k. ú. Krásný Les v Krušných horách, zapsaných na LV č. 252 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro společnost
CPI - Land Development, a. s., za kupní cenu 1.334.760,- Kč (4767 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. 10. 2013

58.
Usnesení č. 98/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické farnosti
Krásný Les, se sídlem Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44556993, a to:
- pozemek: p. č. 1431/3 o výměře 358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. č. 1431 o výměře 10598 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 825-59/2012 ze dne 29. 5. 2012),
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsané na LV č. 170 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Římskokatolické farnosti Krásný
Les, za kupní cenu 89.500,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2013

59.
Usnesení č. 99/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeny Štýbrové, bytem
Žalhostice 119, 411 01 Žalhostice, a to:
- pozemek: p. p. č. 63/7 o výměře 10 m2, pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 63/8 o výměře 3 m2, pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemky byly odděleny z p. č. 63 o výměře 3663
m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 393-11/2012 ze dne 3. 2. 2012),
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdenu Štýbrovou za kupní cenu 2.860,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2013

60.
Usnesení č. 100/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Taťány Smolné, bytem
Nová Ves 10, 411 48 Křešice a Jiřího Výbocha, bytem Pražská 123, 411 48 Křešice, a to:
- pozemek: p. p. č. 983/7 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:jiná
plocha
- pozemek: p. p. č. 986/14 o výměře 13 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. p. č. 986/12 o výměře 97 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 435-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 944 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Taťánu Smolnou (podíl ½) a Jiřího
Výbocha (podíl ½) za kupní cenu 5.200,- 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. 2013
61.
Usnesení č. 101/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Milana Novotného a
Ludmily Novotné, oba bytem Třeboutice 30, 412 01 Litoměřice 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 99/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, (pozemek byl oddělen z p. č. 99/3 o výměře 951 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 433-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
- pozemek: p. p. č. 100/1 o výměře 41 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p. p. č. 105/2 o výměře 130 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemek byl oddělen z p. č. 105 o výměře 4710 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 433-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Milana Novotného a Ludmilu Novotnou
(SJM) za kupní cenu 47.500,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2013

62.
Usnesení č. 102/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeňky Pokorné, bytem
Havlíčkova 56, 411 55 Terezín, a to:
- pozemek: p. p. č. 1000/45 o výměře 208 m2, (pozemek byl oddělen z p. č. 1000/2 díl 2 o
výměře 1500 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 434-275/2012 ze dne 6.
4. 2012),
Pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr (PK)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 407 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdeňku Pokornou za kupní cenu 52.000,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: 31. 12. 2013

66

63.
Usnesení č. 103/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Evy Prantlové, bytem
Žalhostice 56, 411 01 Žalhostice, a to:
- pozemek: p. p. č. 87/29 o výměře 5 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, (pozemek byl oddělen z p. č. 87/3 o
výměře 124 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 393-11/2012 ze dne 3. 2.
2012),
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 25 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Evu Prantlovou za kupní cenu 1.100,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2013

64.
Usnesení č. 104/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Františka Brůny, bytem
Pražská 158, 411 48 Křešice a Vlasty Brůnové, bytem Pražská 158, 411 48 Křešice, a to:
- pozemek: p. p. č. 1118 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z st. p. č. 171 o výměře 263 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 436-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
- pozemek: p. p. č. 986/15 díl „b“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z st. p. č. 277 o výměře 35 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 436-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 23 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Františka Brůnu (podíl ½) a Vlastu
Brůnovou (podíl ½) za kupní cenu 6.000,- 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: 31. 12. 2013

65.
Usnesení č. 105/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Zdeňka Frýdy a Jaroslavy
Frýdové, oba bytem Pražská 122, 411 48 Křešice, a to:
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- pozemek: p. p. č. 1117 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z st. p. č. 136 o výměře 265 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 436-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 18 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdeňka Frýdu a Jaroslavu Frýdovou SJM
(podíl ½) a Zdeňka Frýdu (podíl ½)
- pozemek: p. p. č. 986/15 díl „a“ o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 986/5 o výměře o 133 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 436-275/2011 ze dne 3. 4. 2012),
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zdeňka Frýdu za kupní cenu 12.200,Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

66.
Usnesení č. 106/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti FINE DREAM,
s. r. o, se sídlem U Papírny 614/9, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČ: 27245039, a to:
- pozemek: p. p. č. 567/3 o výměře 310 m2, (pozemek byl oddělen z p. č. 567/1 o výměře
57644 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 393-7/2012 ze dne 16. 5. 2012),
Pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr (PK)
obec Dobříň, k. ú. Dobříň, zapsané na LV č. 624 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro spol. FINE DREAM, s. r. o., za kupní cenu 46.500,Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2013

67.
Usnesení č. 107/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Antonína Alta a Jindřišky
Altové, oba bytem V Uličkách 2523, 413 01 Roudnice nad Labem, a to:
- pozemek: p. p. č. 418/10 o výměře 6 m2, druh pozemku: lesní pozemek
- pozemek: p. p. č. 418/11 o výměře 31 m2, druh pozemku: lesní pozemek
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK),(pozemky
byly odděleny z p. č. 418/1 (PK) o výměře 3467 m2, geometrickým plánem č. 300-7/2012
ze dne 16. 5. 2012)
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obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 57 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Antonína Alta a Jindřišku
Altovou (SJM) za kupní cenu 1.400,- Kč.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2013

68.
Usnesení č. 108/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Ireny Kyselové, bytem
Vítězslava Nezvala 4283, 430 01 Chomutov, a to:
- pozemek: p. p. č. 986/11 o výměře 13 m2,
Pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původu Pozemkový katastr (PK)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 203 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Irenu Kyselovou za kupní cenu 2.600,Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2013

69.
Usnesení č. 109/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Lužice, se sídlem
Lužice 89, Lužice u Mostu, 435 24, IČ: 00266051, a to:
- pozemek: p.p.č. 667/1 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 667/6 o výměře 109 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 667/8 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Lužice, k.ú. Svinčice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro obec Lužice, za kupní cenu 18.640,--Kč (466 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, ke dni převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
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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. 12. 2012
70.
Usnesení č. 110/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Anny Hedbávné, bytem
Duchcovská 2402/30, Teplice, PSČ 415 01, a to:
- pozemek: p. p. č. 803/14 o výměře 283 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bžany, k.ú. Lhenice u Bžan, zapsané na LV č. 281 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Teplice za kupní cenu 11.320,--Kč (283 m2 - 40,--Kč/m2)
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

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

71.
Usnesení č. 111/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Ing. Eduarda
Halamy, bytem Vocelova 637/10, Praha 2, PSČ 120 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 4695/60 o výměře 3654 m2,
(oddělen z p.p.č. 4695/28 o výměře 12901 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 4641-7133/2009)
v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsaného na LV č. 10824 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, za kupní cenu 1,278.900,--Kč (350,-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, ke dni převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí.

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. 12. 2012

72.
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Usnesení č. 112/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od Venuše
Vojtěchové, bytem Vrbičany 95, PSČ 411 21, a to:
- pozemek: p.p.č. 432/86 o výměře 297 m2 (vzniklý z p.p.č. 432/58 díl „c“ o výměře 129 m2
a p.p.č. 432/62 díl „d“ o výměře 168 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
249-129/2012 ze dne 25. 7. 2012)
v obci Siřejovice, k.ú. Siřejovice, zapsaného na LV č. 145 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 59.400,--Kč (200,--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, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

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. 12. 2012

73.
Usnesení č. 113/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Podbořany, se
sídlem Mírová 615, Podbořany, 441 17, IČ: 00265365, a to:
- pozemek: p.p.č. 385/3 o výměře 21403 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 385 o výměře 23596 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1396-242/2012 ze dne 30. 5. 2012)
- pozemek: p.p.č. 1011/1 o výměře 833 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1011 o výměře 1041 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1395-242/2012 ze dne 22. 5. 2012)
- pozemek: p.p.č. 1199/2 o výměře 1797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 1199/2 o výměře 2053 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1395-242/2012 ze dne 22. 5. 2012)
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Žatec, pro město Podbořany, za kupní cenu 961.320,--Kč
(24033 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, k datu převodu vlastnických
práv v katastru nemovitostí.

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. 12. 2012

74.
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Usnesení č. 114/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lom, se sídlem nám.
Republiky 13/5, Lom u Mostu, 435 11, IČ: 00266035, a to:
- pozemek: p.p.č. 1606/3 o výměře 4462 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z p.p.č. 1606/3 díl „c“ o výměře 4366 m2 a p.p.č. 1603/2 díl „a“ 96 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1705-12123/2012 ze dne 13. 7. 2012)
obec Lom, k.ú. Lom u Mostu, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, pro město Lom, za kupní cenu 178.480,--Kč (4462 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, k datu převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí.

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. 12. 2012

75.
Usnesení č. 115/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR – Povodí Ohře, s. p., se
sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: 430 03, a to:
- pozemek: p. č. 1021/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto
vodního toku přirozené nebo upravené
obec Žatec, k. ú. Trnovany u Žatce, zapsaný na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Povodí Ohře, s. p. za kupní cenu 2.120,Kč (235,50 Kč/m2) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí
3, IČ: 00080837, ke dni převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

B)

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

76.
Usnesení č. 116/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti AURÉ, v.o.s.,
zvláštního správce konkursní podstaty úpadce Státní statek Křivoklát v likvidaci, státní
podnik, se sídlem Budy č.p. 73, 270 23 Křivoklát, IČ: 00132551, a to:
- pozemek: p.p.č. 581/3 o výměře 700 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Štětí, k. ú. Počeplice, zapsané na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní
statek Křivoklát v likvidaci za kupní cenu 60.000,- Kč včetně nákladů spojených s
převodem a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí.
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

77.
Usnesení č. 117/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
78.
Usnesení č. 118/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 136/24Z/2011 ze dne 29. 6.
2011, a to takto:
A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k.ú. Nové Kopisty týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p.č. 264 o výměře 637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 269/1 o výměře 10782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/2 o výměře 1378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/3 o výměře 6618 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/4 o výměře 4316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/5 o výměře 881 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 277/1 o výměře 8575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.č. 277/3 o výměře 2642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty, zapsaných na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, právo hospodařit má příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Nové Kopisty, a to:
- pozemek: pracovní číslo 587/1 o výměře 10599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/2 o výměře 6380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/3 o výměře 2491 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/4 o výměře 14181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/5 o výměře 17517 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty, zapsaných na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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 35811 m2 na 51168 m2.

C)

rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 15357 m2 ve výši 382.553,Kč.“
se ruší
a nahrazuje se

A)

souhlasí
s pozemkovou úpravou v k.ú. Nové Kopisty týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:
- pozemek: p.č. 264 o výměře 637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 269/1 o výměře 10782 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/2 o výměře 4617 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/3 o výměře 7201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 275/4 o výměře 6155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 277/1 o výměře 8575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 277/3 o výměře 2642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 299 o výměře 344 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 300 o výměře 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty, zapsaných na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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.
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B)

bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k.ú. Nové Kopisty, a to:
- pozemek: pracovní číslo 587/1 o výměře 10599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/2 o výměře 6380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/3 o výměře 2491 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/4 o výměře 14181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: pracovní číslo 587/5 o výměře 17509 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty, zapsaných na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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 41142 m2 na 51160 m2.

C) rozhoduje
o finančním vypořádání za navýšenou výměru pozemků o 10017 m2 ve výši 316.643,- Kč.“
79.
Usnesení č. 119/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 105/30Z/2012 bod A) ze dne
27. 6. 2012, a to takto:
text „- pozemek: p. p. č. 3572/2 o výměře 3631 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,“
se ruší a nahrazuje se textem
text „- pozemek: p. p. č. 3572/2 o výměře 2372 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: menší chráněné území, zemědělský půdní fond,“
80.
Usnesení č. 120/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 2509/2009 uzavřené dne 2.3.2010 mezi
Ústeckým krajem a komanditní společností Lesy JEZEŘÍ, k.s. se sídlem Evropská 423/178,
Praha 6, PSČ 160 00, a to na:
- pozemek: p.p.č. 5097 díl „b“ o výměře 33 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob
ochrany: chráněná značka geodetického bodu, pozemek určený k plnění funkcí lesa (díl
pozemku byl oddělen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.1173-69/2008 ze
dne 10.9.2008 a přisloučen do pozemku p.č. 5050/1 o výměře 5519 m², druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice)
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 930 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Lesy JEZEŘÍ k.s.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit dohodu o zrušení kupní smlouvy
č. 2509/2009 dle bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2013

81.
Usnesení č. 121/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene
č. 11/SML2513 dle Přílohy č. 32 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a společností
Sempra Vrbičany s.r.o., se sídlem Vrbičany 1, PSČ: 411 21, IČ: 25012827.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě kupní a
o zřízení věcného břemene č. 11/SML2513, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení, k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2012

82.
Usnesení č. 122/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Meziboří, se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, na budoucí přijetí
daru (nabytí) nemovitostí, a to:
- těleso místní komunikace včetně příslušenství a součástí v délce 2798 m na pozemku
p.č. 225/28, části p.p.č. 225/81 a p.p.č. 225/252,
- pozemek: p. č. 225/28 o výměře 593 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p. č. 225/81 o výměře cca 14063 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 225/252 o výměře 8731 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p. č. 478/1 o výměře 12311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 478/3 o výměře 4522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Meziboří, k.ú. Meziboří u Litvínova, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012
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83.
Usnesení č. 123/31Z/2012
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 49/23Z/2011 bod B) ze dne 13. 4. 2011.

B)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem
Vejprty, se sídlem Tylova 87/06, Vejprty, PSČ: 431 91, IČ: 00262170, na budoucí přijetí
daru (nabytí) nemovitostí, a to:
-

C)

těleso místních komunikací včetně příslušenství a součástí v délce cca 2500 m v ul.
Jana Švermy, Údolní, Hasičská, Antonína Dvořáka včetně pozemků pod komunikacemi
v k. ú. Vejprty

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Janě
Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2012

(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování k bodům č. 1 – 83.

Usnesení č. 124/31Z/2012
Hodnocení práce Kontrolního výboru ZÚK za 1. pololetí roku 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí 2012.
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 125/31Z/2012
Hodnocení práce Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost za 1. pololetí roku 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
hodnocení práce Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje za 1. pololetí 2012
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 126/31Z/2012
Vyhodnocení činnosti, plnění plánu práce a kontrolní činnosti Finančního výboru ZÚK ve
volebním období 2008-2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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Vyhodnocení činnosti, plnění plánu práce a kontrolní činnosti Finančního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve volebním období 2008 - 2012
(Hlasování: 37 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 127/31Z/2012
Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje v 1. a 2.
pololetí roku 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené Zhodnocení činnosti Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
v 1. a 2. pololetí roku 2012.
(Hlasování: 36 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 5/31Z/2012

-

Změna účelovosti čerpání finančních prostředků

Příloha č. 2 k usnesení č. 13/31Z/2012

-

Společné prohlášení o spolupráci Ústeckého kraje
(Česká republika) a Zemského ředitelství Saska,
Svobodný stát Sasko (Spolková republika
Německo)

Příloha č. 3 k usnesení č. 16/31Z/2012

-

Změny stanov „Terezín-město změny, zájmové
sdružení právnických osob“

Příloha č. 4 k usnesení č. 27/31Z/2012

-

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML 2440 uzavřené
s obcí Malečov

Příloha č. 5 k usnesení č. 27/31Z/2012

-

Dodatek č. 3 smlouvy č. 1156/2010 uzavřené
s obcí Vrbice

Příloha č. 6 k usnesení č. 27/31Z/2012

-

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML 2392 uzavřené
s obcí Vrbice

Příloha č. 7 k usnesení č. 27/31Z/2012

-

Dodatek č. 2 smlouvy č. 11/SML 2425 uzavřené
s obcí Zubrnice

Příloha č. 8 k usnesení č. 27/31Z/2012

-

Dodatek č. 2 smlouvy č. 823/2010 uzavřené se
Statutárním městem Ústí nad Labem

Příloha č. 9 k usnesení č. 27/31Z/2012

-

Dodatek č. 5 smlouvy č. 1895/2008 uzavřené
s obcí Vrutice

Příloha č. 10 k usnesení č. 28/31Z/2012

-

Seznam žadatelů o dotaci z Programu

Příloha č. 11 k usnesení č. 29/31Z/2012

-

Navrhovaná změna PRVKÚK č. 20

Příloha č. 12 k usnesení č. 32/31Z/2012

-

Odůvodnění významné veřejné zakázky AD

Příloha č. 13 k usnesení č. 32/31Z/2012

-

Odůvodnění významné veřejné zakázky STD

Příloha č. 14 k usnesení č. 33/31Z/2012

-

návrh Smlouvy o partnerství

Příloha č. 15 k usnesení č. 35/31Z/2012

-

Smlouva o partnerství a spolupráci s Městem
Vejprty
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Příloha č. 16 k usnesení č. 37/31Z/2012

-

„Dohoda
o
spolupráci
při
provozování
informačního systému pro územní plánování
(ISÚP) po ukončení projektu CROSS - DATA“ vč.
její přílohy č. 1 „Koncepce údržby a péče“ a
přílohy č. 2 „Platební podmínky“

Příloha č. 17 k usnesení č. 40/31Z/2012

-

Odůvodnění významné veřejné zakázky

Příloha č. 18 k usnesení č. 58/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
1723/2012

Příloha č. 19 k usnesení č. 60/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
2826/2012

Příloha č. 20 k usnesení č. 61/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
76/12/4120

Příloha č. 21 k usnesení č. 62/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
81/12/4120

Příloha č. 22 k usnesení č. 63/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
74/2012

Příloha č. 23 k usnesení č. 64/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3116/2012

Příloha č. 24 k usnesení č. 65/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
83/12/4120

Příloha č. 25 k usnesení č. 66/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3008/2012

Příloha č. 26 k usnesení č. 67/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3650/2012

Příloha č. 27 k usnesení č. 68/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3894/2012

Příloha č. 28 k usnesení č. 69/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
3887/2012

Příloha č. 29 k usnesení č. 70/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
79/2012

Příloha č. 30 k usnesení č. 71/31Z/2012

-

Darovací smlouva (ŘSD ČR)

Příloha č. 31 k usnesení č. 73/31Z/2012

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.
102/2011

Příloha č. 32 k usnesení č. 121/31Z/2012 -

Dodatek ke smlouvě (Sempra)
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Příloha č. 1 k usnesení č. 5/31Z/2012

Příloha č. 2 k usnesení č. 13/31Z/2012

Společné prohlášení o spolupráci
Ústecký kraj, Česká republika, zastoupený hejtmankou paní Janou Vaňhovou,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
na straně jedné
a
Zemské ředitelství Saska, Svobodný stát Sasko, Spolková republika Německo,
zastoupené prezidentem Zemského ředitelství Saska, panem Dietrichem
Gökelmannem, se sídlem Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz
na straně druhé
(v textu dále nazývané „obě strany“)
vydávají
v souladu s právním řádem České republiky a Spolkové republiky Německo,
berouce v úvahu obsah Smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a
Slovenskou federativní republikou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z
27. února 1992,
v duchu Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997 o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji,
ve smyslu Evropské rámcové úmluvy z 21. května 1980 o přeshraniční spolupráci
mezi územními společenstvími nebo úřady,
s úmyslem přispět k upevnění partnerských vztahů a přátelské spolupráce mezi
Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, obzvláště pak mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko a
ve snaze rozšiřovat a prohlubovat tyto aktivity také na regionální úrovni
následující
Společné prohlášení:
Obě strany potvrzují svůj úmysl v souladu se svými pravomocemi a možnostmi
rozšiřovat oboustranné kontakty a prohlubovat vzájemnou spolupráci.

1

Příloha č. 2 k usnesení č. 13/31Z/2012
Obě strany zastávají názor, že přeshraniční spolupráce přináší oboustrannou výhodu
pro porozumění, hospodářský a kulturní rozvoj, vnitřní bezpečnost stejně jako pro
překonávání ekologických problémů. Tímto chtějí také přispět k realizaci článku 13
Smlouvy ze dne 27. února 1992 o dobrém sousedství a přátelské spolupráci stejně
jako Společného prohlášení předsedů vlád České republiky a Svobodného státu
Sasko ze dne 5. prosince 1992.
Ústecký kraj a Zemské ředitelství Saska chtějí podporovat práci Sasko-české
pracovní skupiny a úzce spolupracovat při řešení věcných témat vyplývajících
z tohoto prohlášení. Již existujícím kontaktům přikládají velký význam.
Prohloubení vzájemné spolupráce má za cíl navzájem přiblížit občany obou regionů
a podpořit tímto proces evropské integrace.
Obě strany mají v úmyslu:
●

podporovat a zintenzivňovat spolupráci, obzvláště v oblastech lázeňství a
cestovního ruchu, hospodářství, územního plánování a územního rozvoje,
záchranných systémů, protipožární ochrany a ochrany před katastrofami,
ochrany životního prostředí, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních věcí
v rámci příslušných kompetencí, při současném zohlednění potřeby rovnosti
příležitostí ve smyslu Lisabonské strategie a strategie Evropy 2020;

●

starat se o výměnu informací a zkušeností ve výše uvedených oblastech a
přispívat k rozvoji společného pohraničí;

●

v případě potřeby si vzájemně vyměňovat návštěvy vedoucích představitelů,
přičemž obě strany budou nést náklady na oficiální návštěvy a společné akce
ve smyslu principu reciprocity;

●

prohlubovat a pokračovat v přeshraniční spolupráci za využití programů
Evropské unie;

●

podporovat spolupráci místních územních celků a obzvláště práci
v euroregionech, jako další důležitý element přátelské přeshraniční
spolupráce.

Způsob a rozsah spolupráce je jednomyslně stanoven.
O problémech v souvislosti s výkladem a realizací tohoto prohlášení se chtějí obě
strany dohodnout v rámci vzájemných konzultací.
Oblast působení tohoto prohlášení se omezuje na české straně na Ústecký kraj a na
saské straně na oblast kompetence Zemského ředitelství Saska.
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Toto Společné prohlášení o spolupráci nahrazuje Společné prohlášení o spolupráci
ze dne 05.02.2007.
Toto Společné prohlášení o spolupráci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého
kraje dne ………………….. ….usnesením č. ………………..
Toto Společné prohlášení o spolupráci je podepsáno ve čtyřech exemplářích, po
dvou ve stejném znění v jazyce německém a po dvou ve stejném znění v jazyce
českém, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost.
V ……………….. dne ……………

V ……………… dne …………………..

……………………

.....…………………….

Jana Vaňhová
hejtmanka
Ústecký kraj

Dietrich Gökelmann
prezident
Zemské ředitelství Saska
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Změny stanov zájmového sdružení právnických osob
„Terezín–město změny, zájmové sdružení právnických osob“
1. Text článku III. odst. (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
(1) Člen sdružení má právo zejména
a) účastnit se prostřednictvím svých volených zástupců zasedání správní rady,
hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a předkládat návrhy,
b) podílet se na jmenování orgánů sdružení,
c) nahlížet do písemných i elektronických dokladů sdružení a kontrolovat tam
obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu,
d) požadovat podání informací souvisejících s činností sdružení nebo realizací
projektu ředitelem nebo auditorem,
e) využívat know-how získané činností sdružení,
f) v případě ukončení členství na vypořádací podíl v rozsahu stanoveném těmito
stanovami.
2. Text článku V. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Orgány sdružení jsou
a) správní rada,
b) ředitel (jeho zástupce)
c) auditor.
3. Text článku VI. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
(1) Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. Právo účasti na zasedání správní rady
bez hlasovacího práva má každý člen sdružení, ředitel a auditor. Zasedání správní rady
se rovněž může účastnit osoba, jejíž účast správní rada schválí většinou hlasů
přítomných členů správní rady.
(2) Správní rada se skládá z 5 členů, přičemž Ústecký kraj jmenuje 3 členy
a město Terezín 2 členy. Členství ve správní radě vzniká dnem, kdy o jmenování
členem správní rady rozhodl k tomu příslušný orgán člena sdružení. Při jmenování
prvních členů správní rady vzniká členství ve správní radě nejdříve dnem vzniku
sdružení. Ústecký kraj při jmenování prvních členů správní rady, jmenuje jednoho
z nich zároveň prvním předsedou správní rady. Členství ve správní radě zaniká smrtí,
odstoupením z funkce nebo odvoláním, a to dnem, kdy o odvolání jmenovaného člena
správní rady rozhodl k tomu příslušný orgán člena sdružení. Dnem zániku členství ve
správní radě zaniká i výkon funkce předsedy nebo místopředsedy správní rady, kterou
vykonával odvolaný člen správní rady.
(3) Do působnosti správní rady patří
a) volení a odvolávání předsedy a místopředsedy správní rady, s výjimkou jmenování
prvního předsedy správní rady, které provádí Ústecký kraj z jím jmenovaných
členů správní rady,
b) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování ředitele a jeho zástupce,
schvalování smlouvy o výkonu funkce ředitele a jeho zástupce,
c) schvalování změn a doplnění stanov,
d) rozhodování o přijetí nového člena sdružení,
e) projednávání otázek spojených s vystoupením člena ze sdružení,
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(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

f) rozhodování o vyloučení člena ze sdružení,
g) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení sdružení, o skončení
členství ve sdružení a s tím souvisejících opatření,
h) rozhodování o účasti sdružení v jiných subjektech,
i) rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi zapisovanými do katastru
nemovitostí,
j) schvalování účetní závěrky,
k) schvalování výroční zprávy, pokud je sdružení povinno ji zpracovávat,
l) schvalování plánu hospodaření na kalendářní rok (finanční plán),
m) schvalování koncepce činnosti sdružení,
n) schvalování zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku, jestliže její
zpracování správní rada řediteli uloží,
o) rozhodnutí o zisku určeném k rozdělení mezi členy,
p) schvalování částky, o kterou bude doplněn rezervní fond a schvalování způsobu
využívání rezervního fondu,
q) rozhodnutí o dalších vkladech,
r) rozhodnutí o vzniku povinnosti hradit roční členský příspěvek, rozhodnutí o jeho
výši a splatnosti,
s) ukládání úkolů řediteli,
t) výkon funkce statutárního orgánu v případě, že ředitel není jmenován nebo
nevykonává svou funkci a zároveň není jmenován nebo nevykonává svou funkci
zástupce ředitele,
u) komplexní dohled nad činností sdružení,
v) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování auditora, schvalování
smlouvy o výkonu funkce auditora,
w) rozhodování v dalších věcech, které si správní rady vyhradí.
Správní rada rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou všech hlasů,
nestanovují-li stanovy jinak. Každý člen správní rady má jeden hlas.
Každý člen správní rady musí jednat s péčí řádného hospodáře, v souladu s účelem,
pro který bylo toto sdružení založeno a nesmí jednat v rozporu se zájmy člena
sdružení, který ho do funkce člena správní rady jmenoval. O otázkách podle
ustanovení čl. VI odst. 3 písm. c), d), f), g), i), m), q) a r) může člen správní rady
hlasovat až po předchozím schválení k tomu příslušným orgánem člena sdružení, který
ho jmenoval, přičemž je při hlasování vázán rozhodnutím příslušného orgánu člena
sdružení, který ho jmenoval. Ve výjimečných případech může člen správní rady o
těchto otázkách hlasovat i před schválením v příslušném orgánu člena sdružení, vždy
však pouze tehdy, je-li v rozhodnutí uvedena podmínka jeho účinnosti schválením
v příslušném orgánu/orgánech člena/členů sdružení. Porušení ustanovení odstavce 5
tohoto článku způsobuje neplatnost úkonu, který byl učiněn tímto jednáním.
Zasedání správní rady se koná dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Svolává ho
předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Místo, dobu a program zasedání správní rady určuje předseda. Členové správní rady
musí obdržet písemnou pozvánku obsahující místo, dobu a program zasedání správní
rady. Pozvánka musí být členovi správní rady prokazatelně zaslána nebo předána
osobně tak, aby ji měl člen správní rady nejméně 5 dnů před konáním zasedání správní
rady.
Zasedání správní rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení lhůty dle
odst. 7 tohoto článku, pokud všichni členové správní rady nejpozději před zahájením
jednání správní rady prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
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(9) Zasedání správní rady musí být svoláno vždy, když o to předsedu správní rady
požádají členové správní rady, jejichž součet hlasů představuje nadpoloviční většinu
všech hlasů, ředitel nebo auditor. K žádosti musí být připojen návrh programu jednání
správní rady, o jehož svolání žádají. Zasedání správní rady se koná nejpozději do 15
dnů od doručení žádosti.
(10) V případě svolání správní rady na základě požadavku dle odst. 9 tohoto článku, musí
být na program zařazeny body, o jejichž projednání požádali členové, požadující
svolání správní rady, nebo ředitel.
(11) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři členové správní
rady. Není-li správní rada schopna usnášení, musí být svoláno nové zasedání, které se
koná nejpozději do 30 dnů od původního termínu. Na takto svolaném zasedání správní
rady se smí projednávat pouze body uvedené v původním programu; nedohodnou-li se
členové správní rady jinak.
(12) Správní rada rozhoduje o věcech navržených dle schváleného programu členy
správní rady, ředitelem nebo auditorem. O jednání správní rady se vyhotovuje zápis,
jehož zhotovení a podepsání ověřovatelem zápisu, zvoleným správní radou, zajistí
předseda. Členové správní rady obdrží zápis ve formě pdf. dokumentu na sdělenou emailovou adresu, nepožádají-li o jeho kopii v listinné verzi.
(13) V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady vyvolat
rozhodnutí správní rady per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže s ním
souhlasili všichni členové správní rady; rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším
zasedání správní rady zapsáno do zápisu. Předseda správní rady zvolí vhodný
komunikační prostředek. Pokud se obeslaný člen správní rady ve stanovené lhůtě
prokazatelně nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.
4. Text článku VII. odst. (3) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
(3) Ředitel rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami sdružení
vyhrazeny do působnosti správní rady nebo pokud si je správní rada do své působnosti
nevyhradí svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména:
a) obchodní vedení sdružení,
b) zajištění řádného vedení účetnictví,
c) informování správní rady o záležitostech sdružení,
d) zajištění zpracování a předkládání zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho
majetku správní radě, je-li mu toto uloženo,
e) zajištění vypracování účetní závěrky po skončení účetního období a její předložení
správní radě,
f) vykonávání nebo zajišťování vykonání rozhodnutí správní rady,
g) vedení seznamu členů sdružení,
h) zajištění veškerých úkonů při přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu,
i) informování správní rady, resp. jejích jednotlivých členů, a auditora v mezidobí
jejího konání, o veškerých významných skutečnostech, které mají nebo mohou mít
negativní dopad na činnost, majetek, povinnosti a závazky sdružení nebo na
realizaci projektu,
j) spolupráce s auditorem společnosti a poskytování mu veškerých informací o
činnosti sdružení a realizaci projektu na základně jeho žádosti.
5. Jako článek VIII. se začleňuje text tohoto znění:
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VIII.
Auditor
(1) Auditor dohlíží na činnost sdružení a na realizaci projektu.
(2) Auditor se při své činnosti řídí stanovami a pokyny schválenými správní radou
v souladu s právními předpisy a stanovami sdružení.
(3) Do působnosti auditora náleží zejména:
a) dohled nad činností sdružení a realizací projektu,
b) kontrola dokumentů společnosti,
c) vyjadřování se k dokumentům předkládaným ředitelem správní radě, pokud má
pochybnosti o jejich správnosti,
d) předchozí vyjadřování se k zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, a to k zadávací dokumentaci, rozhodnutí o zahájení, složení
komisí, popř. k jiným úkonům, které zvolí a požádá o ně ředitele sdružení,
e) účastnit se na jednání komisí ustanovených dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, popř. být jmenován jejím členem, pokud o to ředitele sdružení požádá,
f) prokazatelné upozorňování správní rady, popř. předsedy správní rady v mezidobí
jejího konání v případě, že zjistí skutečnosti, které mohou významným způsobem
negativně ovlivňovat činnost sdružení a realizaci projektu,
g) vyzývat ředitele sdružení k odstranění jím zjištěných nedostatků v termínech jím
stanovených; o této skutečnosti je povinen prokazatelně informovat správní radu,
popř. předsedu správní rady v mezidobí jejího konání,
h) provádět kontroly či dohlídky dle pokynu správní rady nebo předsedy správní rady
v mezidobí jejího konání.
(4) Auditor má právo být přizván na jakékoliv jednání týkající se sdružení nebo realizace
projektu.
(5) Auditor je při své činnosti vázán mlčenlivostí, která se nevztahuje na poskytování
informací správní radě či jejím členům.
(6) Auditor je jmenován do své funkce správní radou. Auditor se může vzdát své funkce
písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce auditora končí dnem,
kdy jeho prohlášení o vzdání se funkce bylo projednáno správní radou nebo uplynutím
30 dnů od doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce.
(7) Výkon funkce auditora je neslučitelný s výkonem jakékoliv jiné funkce ve sdružení.
(8) Auditor je oprávněn požadovat jakékoliv informace o činnosti sdružení nebo realizaci
projektu a má právo nahlížet do všech dokladů a záznamů sdružení.
6. Mění se číslování článků : dosavadní články VIII. – XIII. se stávají články IX.-XIV.
7. V článku IX. se doplňuje nový odstavec (4), který zní:
(4) Smlouvy o výkonu funkce podepisuje s ředitelem, jeho zástupcem a auditorem, po
schválení správní radou, předseda správní rady.
Dosavadní odst. (4) se stává odst. (5).
8. Text článku X. odst. (6) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
(1) [Další vklad] O dalším vkladu do sdružení rozhoduje správní rada. Rozhodne-li o
dalším peněžitém vkladu pouze co do částky, vzniká všem členům sdružení povinnost
další vklad uhradit, a to ve výši odpovídající jejich míře účasti. O dalším nepeněžitém
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vkladu, nebo peněžitém vkladu konkrétního člena sdružení je možno rozhodnout až po
předchozím písemném souhlasu dotčeného člena sdružení. Další vklad jsou členové
sdružení povinni i/splatit v případě peněžitého vkladu na účet sdružení, ii/ vložit
v případě nepeněžitého vkladu do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí
správní rady o příslušném dalším vkladu, není-li stanoveno jinak. Členové sdružení
jsou povinni poskytnout do sdružení další vklad zejména na úhradu případného
závazku sdružení vrátit podporu nebo její část poskytnutou z Integrovaného
operačního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje
na projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“ včetně případného
příslušenství a pokut, a to rovným dílem ve výši potřebné ke splnění závazku sdružení
vrátit podporu nebo její část.
9. Text článku XI. odst. (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
(2) Hospodaření sdružení se řídí schváleným plánem hospodaření (finančním plánem),
popřípadě jeho aktualizacemi. Plán hospodaření je zpracováván na kalendářní rok, za jeho
sestavení a aktualizaci je zodpovědný ředitel sdružení. Plán hospodaření musí být
zpracován a schválen vždy do konce předcházejícího kalendářního roku. Jinak po dobu
nezbytně nutnou hospodaří podle provizoria nastaveného ředitelem společnosti.
10. Text článku XIV. odst. (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
(2) Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení oběma zakladateli, přičemž
za schválené oběma zakladateli se považují dnem, kdy s nimi vyslovil souhlas poslední ze
zakladatelů. V případě změn stanov jsou změny účinné schválením správní radou, není-li
správní radou stanoven den pozdější.
11. V článku XIV. se doplňuje nový odstavec (3), který zní:
(3) Při změně stanov je vždy vyhotovováno jejich úplně znění.
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2440 – 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
Obec Malečov
Sídlo:
Malečov č. p. 36, 403 27 Malečov
Zastoupený:
Petrem Kůstkou – starostou obce Malečov
Kontaktní osoba: Petr Kůstka – starosta obce Malečov
E-mail/telefon: malecov@iol.cz/ 475 531 547
IČ:
00266884
DIČ:
Bank. spojení: 2929-411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML 2440, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011,
o poskytnutí dotace obci Malečov z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje k realizaci
projektové dokumentace stavby „Intenzifikace ČOV Malečov“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 10. 2012. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

V Malečově dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Petr Kůstka
starosta obce Malečov
příjemce
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Příloha č. 5 k usnesení č. 27/31Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

1156/2010 – dodatek č. 3

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. 3. odst. 4. smlouvy č. 1156/2010, 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 k realizaci
stavby „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace a odkanalizování na novou ČOV Polepy“, takto:
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Článek 3.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
čtyř měsíců po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace,

-

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

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu,

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu.

V Ústí nad Labem dne

VeVrbici dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Vlastimil Mikl
starosta obce Vrbice
příjemce
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Příloha č. 6 k usnesení č. 27/31Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2392 – 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
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. 3. odst. 4. smlouvy č. 11/SML 2392, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011,
o poskytnutí dotace obci Vrbice z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje k realizaci
stavby „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy –
ČSOV a kanalizační výtlak k AK Vrutice“, takto:
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Článek 3.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
čtyř měsíců po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace,

-

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

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu,

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu.

V Ústí nad Labem dne

VeVrbici dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Vlastimil Mikl
starosta obce Vrbice
příjemce
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Příloha č. 7 k usnesení č. 27/31Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2425 – 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 Zubrnice
Sídlo:
Zubrnice 38, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Tomášem Pernekrem – starostou obce Zubrnice
Kontaktní osoba: Tomáš Pernekr – starosta obce Zubrnice
E-mail/telefon: podatelna@obeczubrnice.cz/ 475 228 463
IČ:
00556874
DIČ:
Bank. spojení: 14129411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011, kterým byla
obci Zubrnice poskytnuta dotace ve výši 665 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace projektové dokumentace stavby „Zubrnice – ČOV a
kanalizace“, takto:
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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

V Zubrnicích dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Tomáš Pernekr
starosta obce Zubrnice
příjemce
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Příloha č. 8 k usnesení č. 27/31Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

823/2010 – 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
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: primator@mag-ul.cz, 475 271 776
IČ:
00081531
DIČ:
Bank. spojení: 9005-1125411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. bodu 7. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 1. 9. 2010 č. 19/16Z/2010, kterým byla
Statutárnímu městu Ústí nad Labem poskytnuta dotace ve výši 1 276 000,- Kč z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace projektové dokumentace stavby
„Ústí nad Labem – dostavba kanalizačního systému městské části Božtěšice a Skorotice“,
takto:
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Článek 2.
7. Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí následujících
dokladů příjemcem dotace: projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a
zadávací dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení, a dále protokol o převzetí
geodetického zaměření a o provedení geologického průzkumu.

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. 9 k usnesení č. 27/31Z/2012

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

1895/2008 – dodatek č. 5

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 Vrutice
Sídlo:
Vrutice č. p. 35, 411 47 Polepy
Zastoupený:
Janou Bauerovou – starostkou obce Vrutice
Kontaktní osoba: Jana Bauerová – starostka obce Vrutice
E-mail/telefon: obec.vrutice@cmail.cz/416 787 006
IČ:
00526061
DIČ:
Bank. spojení: 3312047/0100 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 3. 9. 2008 č. 18/27Z/2008, kterým byla
obci Vrutice poskytnuta dotace ve výši 1 792 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace projektové dokumentace stavby „Vrutice, Svařenice kanalizace“, takto:
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Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2013. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

Ve Vrutici dne

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
poskytovatel

Jana Bauerová
starostka obce Vrutice
příjemce
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Příloha č. 10 k usnesení č. 28/31Z/2012

Bod 26, příloha č. 1

Seznam žadatelů o dotaci z Programu
A

C

P.č.

Žadatel

D

E

Předmět příspěvku (opatření)

F

G

Požadavek po revizi
v Kč

Navrženo
poskytnout Kč

indikace slovní popis

1

2

3

4

Obec Malá Veleň
Malá Veleň - Jedlka 46
405 02 Děčín
IČ: 00525049

Aa1
Af1

Město Jirkov
Nám. Dr. Edv. Beneše č.p. 1
431 11 Jirkov
IČ: 00261904

Ab1
Ab2
Ab3
Af1

Košťany Holdings spol. s r.o.
Lidická 60
417 23 Košťany u Teplic
IČ: 25006371
datum vzniku: 12. 7. 1996

Aa1
Aa1
Ab1
Ab2
Af1
Ae1

FINE DREAM s.r.o.
U Papírny 9/614
170 00 Praha Holešovice
IČ: 27245039
datum vzniku: 13.5.2005

Aa1
Aa2
Ab1
Ab2
Ab3
Ae1
Ae1
Af1

Bošinová Jana
Nebovazy 21
430 01 Křimov
dat.naroz. 10.3.1971

Aa1
Aa1
Aa2
Ab1
Ab2
Ab3
Ae1
Af1

5

6

7

8

9

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891
Město Úštěk
Mírové náměstí č.p.83
411 45 Úštěk
IČ: 00264571
Město Žatec
Nám. Svobody 1
438 24 Žatec
IČ: 00265781
Statutární město Ústí nad Labem

První zalesnění-výsadba MZD
Prořezávky

10 800
5 920

10 000
Celkem
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři
Ochrana proti myšovitým
Prořezávky
Celkem
První zalesnění-výsadba MZD
První zalesnění-výsadba MZD
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři
Prořezávky
Rekonstrukce porostů ND
Celkem
První zalesnění-výsadba MZD
První zalesnění-ostatní dřeviny
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři
Ochrana proti myšovitým
Rekonstrukce porostů ND
Rekonstrukce porostů ND
Prořezávky
Celkem
První zalesnění-výsadba MZD
První zalesnění-výsadba MZD
První zalesnění-ostatní dřeviny
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři
Ochrana proti myšovitým
Rekonstrukce porostů ND
Prořezávky
Celkem
První zalesnění-výsadba MZD

16 720
253 845
425 550
62 875
158 800
901 070
258 000
136 800
88 335
59 500
255 960
100 000
898 595
513 675
30 960
1 125
2 025
625
60 800
26 700
147 120
783 030
307 200
130 320
63 720
66 870
34 700
14 875
12 250
6 680
636 615
165 000

Aa1
Af1

Ochrana proti zvěři
Celkem
První zalesnění-výsadba MZD
Prořezávky

231 800
396 800
77 040
46 108

Aa1
Af1

Celkem
První zalesnění-výsadba MZD
Prořezávky

123 148
41 490
11 640

Af1

Celkem
Prořezávky

Aa1
Ab2

453 435

368 649

114 889

35 656

15 383

19 943
Aa1

První zalesnění-výsadba MZD

500 040

144 781

10

Město Třebenice

520 356

53 130
34 440

Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
IČ 0081531

Obec Blatno u Chomutova
Blatno 1
430 01 Chomutov
IČ: 00261807
Stat.město Most
Radniční 1
439 69 Most
11
IČ: 00266094

260 895

Ab1
Ab2
Ab3
Ae1
Af1
Af1

12 Paříkovo náměstí 1,
411 13 Třebenice

Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři
Ochrana proti myšovitým
Rekonstrukce porostů ND
Prořezávky
Celkem

391025
390300
128300
70000
186560
1166185

Prořezávky

57160

Celkem

57160

První zalesnění-výsadba MZD
Prořezávky
Celkem
První zalesnění-výsadba MZD

23850
24960
48810
71280

Celkem

71280

337 656

33 100

IČ 00264521
Město Štětí
13 Mírové nám. 163, 411 08 Štětí
IČ 00264466
Obec Ploskovice
14

Aa1
Af1
Aa1

411 42 Ploskovice 2
IČ 00264164
Obec Blatno (LN)

15 Blatno 59
439 84 Blatno
IČ 00264768

Aa1

První zalesnění-výsadba MZD

24080

Af1

Prořezávky

10560

Celkem

34640

28 265

41 277

20 059

Příloha č. 11 k usnesení č. 29/31Z/2012

Navrhovaná změna PRVKÚK
Navrhovaná
změna
PRVKÚK
č.20

1

okres

Louny

ORP

Louny

obec

Libčeves

část
kódu

0154.04

název
požadavek
části obce
od

Charvatce Obec
Libčeves

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000
tis. Kč

5 010,00 Kč

Obec
Libčeves

podklady realizace

Žádost o
změnu
PRVKÚK

2013-2014

typ změny

ČOV a
gravitační
kanalizace

trvale bydlící
PRVKÚK

2010

2015

trvale
bydlící
dle
údajů
obce
2012

54

65

50

rekreanti
PRVKÚK

2010

2015

42

38

aglomedůvod investice do roku
údaje PRVKÚK
měrný investiční
race
neekono- 2015 v PRVKÚK
přepočtené dle
náklad na 1
řešeného obyvatele
mičnost
metodiky 401/2010pro navrhovanou
15000
změnu
(tis.Kč/1 TBO)
tis. Kč
tis. Kč
rok 2013 / 2014 /
obec
100
ne
ne
0
0

PRVKÚK:
Obec Charvatce nemá kanalizační síť. Odpadní vody 100% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.
S ohledem na velikost obce Charvatce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Louny
rekonstruovány.
Změna:
Odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí bude zajištěno oddílnou splaškovou kanalizací o dimenzi DN 250 mm, z materiálu PVC, PE, o celkové délce 904 m.Kanalizace bude ukončena čerpací stanicí , odkud budou odpadní vody čerpány výtlačným řadem D
90mm, materiál PVC, PE, v délce 80m na centrální čistírnu odpadních vod. Ze dvou nemovitostí na pravém břehu Hrádského potoka budou odpadní vody odváděny tlakovým kanalizačním systémem s pomocí 2 ks domovních tlakových čerpacích stanic a tlakových
kanalizačních přípojek D 50mm, materiál PVC, PE, o celkové délce cca 70 m. Odpadní vody budou čištěny na centrální čistírně odpadních vod Charvatce o kapacitě 100 EO. ČOV bude koncipována jako mechanicko biologická, nízko až středně zatěžovaná aktivace tak,
aby byly splněny požadavky nejlepší dostupné technologie v dané kategorii a v daných ukazatelích dle Přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do hrádeckého potoka, ř. km cca 14,3.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod na ČOV Charvatce. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele ve výši 100 200 Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a
čištění odpadních vod v obci Charvatce, změna výrazně zlepší likvidaci odpadních vod v obci.

Příloha č. 11 k usnesení č. 29/31Z/2012

Příloha č. 11 k usnesení č. 29/31Z/2012

Navrhovaná změna PRVKÚK
okres

ORP

obec

Navrho
vané
změny
PRVKÚ
K č.19

1

část
kódu

název
části
obce

požadavek
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady realizace

typ změny

tis. Kč

Ústí nad
Labem

Ústí nad Tašov
Labem

0323.01 Tašov

Obec Tašov 11 887,00 Kč Project ISA
spol s. r.
o.,Praha

Žádost o
změnu
PRVKÚK

2013-2014

ČOV a
gravitační
kanalizace

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

2010

2015

2011

2010

2015

106

111

158

28

28

Měrný investiční aglomerace
náklad na 1
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu
(tis.Kč/1 TBO)
rok 2011 / 2012 /
obec
75 235

ne

důvod
údaje PRVKÚK
investice do roku
neekono- 2015 v PRVKÚK
přepočtené dle
mičnost
metodiky 401/201015000

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. Dimemnze 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. 12 k usnesení č. 32/31Z/2012

Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným
v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“), a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
Zajištění poskytovatelů sociální služby
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve
vybraných městech s důrazem na cílovou
Popis potřeb, které mají být splskupinu matky/rodiče s dětmi.
něním veřejné zakázky naplně- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
ny
stravy
- poskytnutí ubytování
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Zajištění poskytovatelů sociální služby
azylové domy pro osoby bez přístřeší ve
Popis předmětu veřejné zakázky
vybraných městech s důrazem na cílovou
skupinu matky/rodiče s dětmi.
Výběrem poskytovatelů sociálních služeb
Popis vzájemného vztahu před- azylové domy pro osoby bez přístřeší ve vymětu veřejné zakázky a potřeb braných městech s důrazem na cílovou skuzadavatele
pinu matky/rodiče s dětmi bude naplněno
uspokojení potřeb zadavatele.

Předpokládaný termín splnění
31.12.2014
veřejné zakázky

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
riziko nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížení kvality
plnění, vymáhání dalších finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
Veřejný zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Riziko je vnímáno pouze z neposkytnutí dotace, kdy z vlastních prostředků nemůže zadavatel tyto služby realizovat.

Netýká se.
Netýká se.
Netýká se.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona a § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná Zadavatel nepožaduje.
finanční hodnota všech významných služeb činí
v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technicZadavatel nepožaduje.
kých útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření
týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu
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 poskytování příslušných služeb.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel požaduje v rámci zajištění odbornosti- odbornou způsobilost dle §110 odst. 4
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje před- bách.
ložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než
je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení
odborné kvalifikace delší než tři roky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných
osob podílejících se na plnění zakázek po- Zadavatel nepožaduje.
dobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele
nebo
osob
v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
2
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provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 4 vyhlášky
Zadavatel požaduje splatnost faktury 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
ode dne doručení faktury zadavateli, což se
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
zadavateli osvědčilo lépe, než ode dne vystadnů od data vystavení faktury.
vení faktury.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem tře- Zadavatel nepožaduje.
tím osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší Zadavatel nepožaduje.
než je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než Zadavatel nepožaduje.
24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení doda- Zadavatel nepožaduje.
vatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zada- Zadavatel nepožaduje.
vatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2 vyhlášky.
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obZadavatel nepožaduje.
chodních podmínek veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 5 vyhlášky
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky,
odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Netýká se.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení
nabídek
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona a § 6 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke
svým potřebám.
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud použije základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu, než 60 %.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Základní hodnotící kritérium nejnižší nabíd- Podle požadavku poskytovatele dotace.
ková cena.
Ostatní požadavky zadavatele jsou stanoveny
jako obchodní podmínky.
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Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“), a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
Zajištění poskytovatelů sociální služby
sociálně terapeutické dílny pro osoby se
zdravotním postižením ve vybraných
městech se zaměřením na okruh osob
s mentálním postižením a duševním
onemocněním.
Popis potřeb, které mají být spl- - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
něním veřejné zakázky naplněpodmínek pro osobní hygienu
ny
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
- nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností
vedoucích
k sociálnímu
začleňování
- podpora vytváření a zdokonalování
základních
pracovních
návyků
a dovedností
Zajištění poskytovatelů sociální služby
sociálně terapeutické dílny pro osoby se
zdravotním postižením ve vybraných
Popis předmětu veřejné zakázky
městech se zaměřením na okruh osob s
mentálním
postižením
a
duševním
onemocněním.
Výběrem poskytovatelů sociálních služeb
Sociálně terapeutické dílny pro osoby se
Popis vzájemného vztahu předzdravotním postižením se zaměřením
mětu veřejné zakázky a potřeb
na okruh osob s mentálním postižením a duzadavatele
ševním onemocněním bude naplněno uspokojení potřeb zadavatele.

Předpokládaný termín splnění
31.12.2014
veřejné zakázky

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
riziko nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížení kvality
plnění, vymáhání dalších finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Riziko je vnímáno pouze z neposkytnutí dotace, kdy z vlastních prostředků nemůže zadavatel tyto služby realizovat.

Netýká se.
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Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění pláno- Netýká se.
vaného cíle.
Veřejný zadavatel může uvést další informaNetýká se.
ce odůvodňující účelnost veřejné zakázky.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona a § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná Zadavatel nepožaduje.
finanční hodnota všech významných služeb činí
v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technicZadavatel nepožaduje.
kých útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření
týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu
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 poskytování příslušných služeb.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel požaduje v rámci zajištění odbornosti- odbornou způsobilost dle §110 odst. 4
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje před- bách.
ložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání, než
je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení
odborné kvalifikace delší než tři roky.)

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných
osob podílejících se na plnění zakázek po- Zadavatel nepožaduje.
dobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele
nebo
osob
v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje.
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
3

Příloha č. 13 k usnesení č. 32/31Z/2012

provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby ve vztahu k
potřebám veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 4 vyhlášky
Zadavatel požaduje splatnost faktury 30 dnů
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
ode dne doručení faktury zadavateli, což se
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
zadavateli osvědčilo lépe, než ode dne vystadnů od data vystavení faktury.
vení faktury.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem tře- Zadavatel nepožaduje.
tím osobám ve výši přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší Zadavatel nepožaduje.
než je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než Zadavatel nepožaduje.
24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení doda- Zadavatel nepožaduje.
vatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení zada- Zadavatel nepožaduje.
vatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek dle § 5 odst. 2 vyhlášky.
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obZadavatel nepožaduje.
chodních podmínek veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům
souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 5 vyhlášky
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky,
odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Netýká se.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení
nabídek
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona a § 6 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke
svým potřebám.
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud použije základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu, než 60 %.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Základní hodnotící kritérium nejnižší nabíd- Podle požadavku poskytovatele dotace.
ková cena.
Ostatní požadavky zadavatele jsou stanoveny
jako obchodní podmínky.
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Smlouva o partnerství
uzavřená dle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: Jana Vaňhová, hejtmanka

Karlovarský kraj
sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
zastoupený: PaedDr. Josef Novotný, hejtman

(dále jen „kraje“)
Město Jáchymov
sídlo: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČO: 00254622
DIČ:
zastoupené: Ing. Bronislavem Grulichem, starostou

Město Boží Dar
sídlo: Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar
IČO: 00480002
DIČ:
zastoupené: Ing. Janem Horníkem, starostou

Město Krupka
sídlo: Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka
IČO: 00266418
DIČ: CZ00266418
zastoupené: Ing. Zdeňkem Matoušem, starostou

Město Abertamy
sídlo: Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00254398
DIČ:
zastoupené: Zdeňkem Lakatošem, starostou

Obec Měděnec
sídlo: Nádražní 212, 431 84 Měděnec
IČO: 00262030
DIČ: CZ00262030
zastoupená: Valérií Markovou, starostkou

Město Horní Blatná
sídlo: Náměstí S. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná
IČO:
DIČ:
zastoupené: Robertem Petrem, starostou

(dále jen „obce“)
(společně také jako „partneři“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o partnerství (dále jen „smlouva“):

Článek I
Předmět a účel smlouvy
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1.

Předmětem této smlouvy je vymezení úlohy a odpovědnosti partnerů, jakož i úprava
jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu dle odst. 2 tohoto článku
smlouvy.

2.

Účelem této smlouvy je zajistit realizaci projektu „Hornická kulturní krajina
Krušnohoří: návrh k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a
zajištění správy potenciálního světového statku“ (dále jen „projekt“).
Projekt má tři fáze:

a) Příprava a zpracování nominační dokumentace a podání návrhu k zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví, (dále jen „příprava nominace“);
b) hodnocení nominačního návrhu poradními organizacemi Výboru světového dědictví –
2014 – 2015 (dále jen „hodnocení nominačního návrhu“);
c) správa statku světového dědictví – fáze se uplatňuje pouze v případě zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví (též jen „Seznam světového dědictví“).
3.

Partneři jsou povinni při realizaci projektu postupovat dle ustanovení uvedených v této
smlouvě. Partneři vyvinou veškeré úsilí, aby byly splněny jejich úlohy v rámci
partnerství dle této smlouvy.

Článek II
Práva a povinnosti smluvních stran
Partneři se dohodli, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. I
odst. 2 smlouvy tak, že:
1.

Kraje budou provádět zejména tyto činnosti:
a) Příprava nominační dokumentace:


koordinace činností v rámci projektu v těsné spolupráci s koordinátorem projektu
za Českou republiku;



působení v česko-německé „smíšené pracovní skupině“ (dále též „pracovní
skupina“) a podíl na zajišťování jejích činností pro účely projektu;



podíl na zajišťování činností česko-německé „řídící skupiny“ pro účely projektu;



finanční a organizačně-technické řízení projektu;



ustavení zpracovatelského
„zpracovatel“);

týmu

nominační
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podíl na zpracování dokumentace;



zajištění prostor, materiálně technického vybavení a podmínek pro činnost
pracovní skupiny a zpracovatele;



zadání zpracování nominační dokumentace (dále jen „dokumentace“);



poskytování podkladů, informací a dat zpracovateli dokumentace potřebných pro
její zpracování;



ustanovení správce statku pro účely jeho budoucí správy a udržitelnosti projektu;



příprava kroků k zajištění naplňování Management Planu;



projednání podstatných změn projektu a dokumentace s partnery v průběhu jeho
zpracování;



zajištění spolupráce a součinnosti se saskými partnery v rámci projektu a
provádění administrativně nezbytných úkonů při komunikaci se saskou stranou
(např. předávání podkladů, účast na jednáních apod.);



průběžné informování partnerů o průběhu realizace projektu;



zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

b) Hodnocení nominačního návrhu:


komunikace ve věci zpracovaného nominačního návrhu s Centrem světového
dědictví, s Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým
ústavem a provádění administrativně nezbytných kroků při této komunikaci (např.
předávání informací, podkladů apod.);



podíl na zajištění průběhu hodnocení návrhu k zápisu na Seznam světového
dědictví hodnotiteli poradních organizací Výboru světového dědictví, včetně
poskytování vyžádaných informací;



v případě potřeby zajištění doplňujících podkladů a informací v procesu
hodnocení návrhu;



zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

c) Správa statku světového dědictví (v případě úspěšného zápisu statku na
Seznam světového dědictví):
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2.



podíl na zajištění další činnosti pracovní skupiny a činnosti správce statku;



zajištění naplňování Management Planu a jeho aktualizace;



zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

Obce budou provádět zejména tyto činnosti:
a) Příprava nominační dokumentace:


zajištění prostor, materiálně technického vybavení a podmínek pro činnost
pracovní skupiny a zpracovatele;



podíl na zpracování dokumentace;



poskytování podkladů, informací a dat zpracovateli dokumentace potřebných pro
její zpracování;



poskytování konzultace zpracovateli při zpracování dokumentace, jejích změn a
doplnění;



navrhování případných změn a doplnění dokumentace;



nominování svých zástupců pro účely jednání pracovní skupiny a podílet se na její
činnosti;



podíl na zabezpečení propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti.

b) Hodnocení nominačního návrhu:


poskytování případných konzultací pro účely hodnocení nominačního návrhu.

c) Správa statku světového dědictví:


zabezpečování funkce a činnosti správce statku;



zajišťování další činnosti pracovní skupiny a činnosti správce statku;



podíl na naplňování a aktualizaci Management Planu;



podíl na propagaci, publicitě a prezentaci projektu veřejnosti.
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3.

Partneři se zavazují:
a) nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této
smlouvy.
b) vyčlenit v rámci svých rozpočtů finanční prostředky na zajištění činností
definovaných touto smlouvou. Karlovarský a Ústecký kraj se zavazují vyčlenit
v rámci svých ročních rozpočtů každý 1/4 celkových ročních nákladů. Obce se
zavazují společně uhradit 2/4 celkových ročních nákladů. Finanční částka
potřebná pro finanční krytí na každý kalendářní rok bude stanovena nejpozději
ve 4. čtvrtletí roku předchozího. Zajištění činností uvedených v čl. II., bodě 1,
odst. c) bude řešeno dodatkem k této smlouvě.
c) jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy ostatních
partnerů.
d) poskytovat si veškeré informace týkající se realizace projektu, zejména
doplňující informace související s realizací projektu, dosažených výsledků
projektu a související dokumentace.
e) po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu dodržovat právní předpisy
České republiky, a to s důrazem na předpisy v oblasti památkové péče;
f) při realizaci činností dle této smlouvy uskutečňovat propagaci a prezentaci
projektu v předem ujednaném rozsahu;
g) neprodleně se vzájemně informovat o veškerých změnách, které u některého z
nich nastaly ve vztahu k projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi,
které realizuje dle této smlouvy.

Článek III
Oprávněné osoby
1.

Jednání mezi partnery v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž seznam bude
uveden v zápise ustanovující český tým smíšené pracovní skupiny. Kterýkoli z
partnerů je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny ostatním
partnerům.
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2.

Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran za
splnění zákonem daných podmínek.

Článek IV
Trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu.

Článek V
Ukončení smlouvy
K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody smluvních stran.

Článek VI
Ostatní ustanovení
1.

Partneři jsou povinni vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění
této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

2.

Partneři jsou povinni jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.

3.

Při zániku partnera přecházejí jeho práva a povinnosti na právního nástupce.

4.

Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech partnerů,
formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

6.

Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

7.

Každý z partnerů je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo
ztížit dosažení účelu této smlouvy. Partneři se dohodli na tom, že jakýkoli spor vzniklý
při plnění ustanovení této smlouvy bude řešen jednáním mezi nimi, přičemž partneři
se zavazují učinit všechna potřebná opatření proto, aby společným jednáním dospěli
k smírnému řešení.
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8.

Tato smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních, z nichž každý z partnerů obdrží po
jednom vyhotovení.

9.

………ověřovací doložka ……….

10. Partneři prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V …………………..., dne ………………

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

……………………………………
Karlovarský kraj
PaedDr. Josef Novotný, hejtman

……………………………………
Město Jáchymov
Ing. Bronislav Grulich, starosta

……………………………………
Město Boží Dar
Ing. Jan Horník, starosta

……………………………………
Město Krupka
Ing. Zdeněk Matouš, starosta

……………………………………
Město Abertamy
Zdeněk Lakatoš, starosta

……………………………………
Obec Měděnec
Valérie Marková, starostka

……………………………………
Město Horní Blatná
Robert Petro, starosta
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Krajský úřad
Číslo smlouvy:

Smlouva o partnerství a spolupráci
uzavřená podle § 24 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
: 70892156
: CZ 70892156
: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání:
RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 507
e-mail
: kadlecova.z@kr-ustecky.cz
dále jen ”Ústecký kraj”
a
Město Vejprty
se sídlem
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
e-mail

: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
: Jitkou Gavdunovou, starostkou města
: 00262170
: CZ00262170
: Komerční banka Chomutov
: 78-5540000207/0100
: 474 614 960
: město@vejprty.cz

dále jen ”Město Vejprty”

II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem
zajištění realizace pilotní aktivity v projektu „European Rural Futures“ (dále „Projekt“),
akronym ”EURUFU”, za podmínek touto smlouvou dále stanovených. Projekt je financován
s přispěním Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu nadnárodní spolupráce Střední Evropa pro období 2007-2013 (dále „Program“). Obsah projektu je
podrobně popsán v projektové žádosti, která byla schválena monitorovacím výborem programu pod kódem CE335P4 EURUFU.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II.
této smlouvy tak, že
1. Ústecký kraj se zavazuje v rámci výše zmíněného projektu EURUFU realizovat
následující kurzy pro území Svazku obcí Vejprtska:
- kurzy základů německého jazyka pro nezaměstnané nebo nekvalifikované občany,
- kurzy německého jazyka pro zaměstnance pracující v oblasti služeb a cestovního ruchu
(dále jen „kurzy“).
2. Město Vejprty se pro účely realizace kurzů zavazuje poskytnout nebytové prostory
v rozsahu 94 m2, rozdělené na 2 místnosti vč. sociálního zařízení, které se nachází ve 2.
podlaží objektu Městského kulturního a sportovního střediska Vejprty: budova č.p. 1272,
umístěna na st.p.č.290, obec Vejprty, k.ú. Vejprty zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov (dále jen „nebytové prostory“).
3. Ústecký kraj se zavazuje provést a uhradit v nebytových prostorách stavební úpravy
v hodnotě nejvýše 20.000,- EUR tak, aby nebytové prostory mohly být využívány pro
účely kurzů realizovaných v rámci projektu EURUFU a i dále jako školící centrum města
Vejprty.
4. Město Vejprty poskytne tyto nebytové prostory po dobu platnosti této smlouvy uvedenou
v čl. VI odst. 1, tj. po dobu nutnou k provedení stavebních úprav a k realizaci kurzů
uvedených v odst. 1 tohoto článku.
5. Město Vejprty se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy bude zajišťovat úhradu
provozních nákladů a dodávek energií spojených s užíváním nebytových prostor a zajistí
v nebytových prostorách na své náklady běžný úklid.
6. Město Vejprty zajistí řádnou ochranu nebytových prostor v průběhu platnosti této
smlouvy a to i v průběhu realizace stavebních úprav.
7. Město Vejprty zodpovídá za nakládání a likvidaci pevných odpadů vzniklých z provozu
v poskytnutých nebytových prostorách, kromě odpadů vzniklých v důsledku stavebních
úprav (bourání apod.), jejichž likvidaci zajistí stavební firma.
8. Město Vejprty zodpovídá za stav vypouštění použité vody do kanalizace v souvislosti
s užíváním nebytových prostor a případné následné porušení právních předpisů.
9. Město Vejprty má právo na veškeré informace týkající se Projektu, zejména jednotlivých
aktivit, dosažených výsledků Projektu a související dokumentace.
10. Ústecký kraj se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu Městu Vejprty veškeré
změny, které nastaly v poskytnutých nebytových prostorách, a to jak vlastním přičiněním
tak i bez jeho vlivu a vůle.
11. Ústecký kraj se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání, která by nad nezbytnou míru
rušila nebo mohla rušit výkon ostatních užívacích práv v objektu uvedeném v odst. 2.
12. Ústecký kraj se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a případně jiné
předpisy vztahující se k poskytnutým nebytovým prostorám.
13. Ústecký kraj se zavazuje informovat Město Vejprty o veškerých úpravách, které hodlá
v poskytnutých nebytových prostorách provádět, a vyčkat na jeho souhlas.
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IV.
Úhrada nákladů
1. Ústecký kraj se zavazuje uhradit náklady spojené s realizací stavebních úprav
v nebytových prostorách uvedených v čl. III, odst. 2. a s realizací kurzů realizovaných
v rámci projektu EURUFU a definovaných v čl. III, odst. 1.
2. Město Vejprty se zavazuje hradit náklady spojené s provozem nebytových prostor
(podrobněji je definováno v čl. III) a to obvyklým způsobem.

1.
2.
3.
4.
5.

V.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy v souladu
s podmínkami Programu.
Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
plnění této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně
a v souladu s dobrými mravy.
Město Vejprty je povinno poskytnout Ústeckému kraji veškeré doklady související s
realizací Projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat kontrolní
orgány.
VI.
Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby předpokládaného dokončení kurzů
definovaných v čl. III, odst. 1, tj. do 30. 4. 2013. Smluvní strany se mohou dohodnout na
prodloužení této smlouvy.
2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě
písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, nebo odstoupením jedné ze smluvních stran.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když druhá
smluvní strana nesplní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy a nezajistí nápravu do
30 dnů od doručení písemného upozornění na porušení smluvní povinnosti. Odstoupení
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení
prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Ústeckého kraje je Město Vejprty povinno
uhradit Ústeckému kraji částku odpovídající do té doby provedeným stavebním úpravám
nebytových prostor.

1.
2.

3.
4.

VII.
Ostatní ustanovení
Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě
vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy
České republiky.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. … ze dne 5. 9. 2012.
8. Město Vejprty potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Města Vejprty č. … ze dne ….
V Ústí nad Labem dne ………..… 2012

………………………………………………….
Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Ve Vejprtech dne ………….

2012

………………………………………………..
Město Vejprty
Jitka Gavdunová
starostka Města Vejprty

Příloha č. 16 k usnesení č. 37/31Z/2012

Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim
Betrieb des Rauminformationssystems (RIS) im
Anschluss an das Projekt CROSS-DATA
- Das Sächsische Staatsministerium des Innern (Leadpartner)
- Das Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Projektpartner
1)
- Der Planungsverband Region Chemnitz (Projektpartner 2)
- Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Projektpartner 3)
- Der Regionale Planungsverband Oberlausitz–Niederschlesien (Projektpartner 4)
- Der Bezirk Karlsbad (Karlovarský kraj, Projektpartner 5),
Sitz: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
Identifikationsnummer: 70891168,
USt-IdNr.: CZ70891168,
vertreten durch: Regionspräsident Herr PaedDr. Josef Novotný
- Der Bezirk Aussig (Ústecký kraj, Projektpartner 6),
Sitz: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
Identifikationsnummer: 70892156,
USt-IdNr.: CZ70892156
vertreten durch: Regionspräsidentin Frau Jana Vaňhová
- Der Bezirk Reichenberg (Liberecký kraj, Projektpartner 7),
Sitz: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
Identifikationsnummer: 70891508,
USt-IdNr.: CZ70891508,
vertreten durch: Regionspräsident Herr Mgr. Stanislav Eichler
als Partner des Projektes „CROSS-DATA – Grenzüberschreitendes Datenmanagement für
raumbezogene
Planungen
(Sächsisch-Tschechisches
Rauminformationssystem)“,
nachfolgend Projekt CROSS-DATA, schließen folgende Vereinbarung:

I

Dohoda
o
spolupráci
při
provozování
informačního systému pro územní plánování
(ISÚP) po ukončení projektu CROSS-DATA
- Saské státní ministerstvo vnitra (Leadpartner)
- Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (projektový partner č.
1)
- Plánovací svaz regionu Saská Kamenice (projektový partner č. 2)
- Regionální plánovací svaz Horní Polabí/Východní Krušnohoří (projektový partner č. 3)
- Regionální plánovací svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko (projektový partner č. 4)
- Karlovarský kraj (projektový partner č. 5)
Sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
IČ: 70891168,
DIČ: CZ70891168,
zastoupený: hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným
- Ústecký kraj (projektový partner č. 6)
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156,
DIČ: CZ70892156,
zastoupený: hejtmankou Janou Vaňhovou
- Liberecký kraj (projektový partner č.7)
Sídlo: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČ: 70891508,
DIČ: CZ70891508,
zastoupený: hejtmanem Mgr. Stanislavem Eichlerem

jakožto partneři projektu „CROSS-DATA – Přeshraniční datový management pro územní
plánování (Česko-saský informační systém pro územní plánování“), dále jen projekt CROSSDATA, uzavírají tuto dohodu:
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Präambel
Die Partner des Projektes CROSS – DATA entwickeln in der Projektlaufzeit (01. März 2010 –
31. Mai 2013) ein webbasiertes grenzüberschreitendes sächsisch-tschechisches
Rauminformationssystem (RIS).
Grund für den Abschluss dieser Vereinbarung ist die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit
des sächsisch – tschechischen Rauminformationssystems (RIS) während der
Zweckbindungsfrist. Das RIS soll nach Abschluss des Projektes CROSS-DATA während der
Zweckbindungsfrist durch die Partner genutzt werden.
Die Partner sind verpflichtet, für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des Projektes
den Erhalt des mit der Förderung bewilligten Zuwendungszwecks zu gewährleisten (vgl. § 6
Abs. 1 des Zuwendungsvertrages zwischen der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank –
1
und dem Sächsischen Staatsministerium des Innern vom 06.05. 2010 ).

1 „§

6 Zweckbindung Abs 1. Die Zweckbindung beträgt fünf Jahre ab dem Projektabschluss (vgl. §4) und endet für

das in § 1 beschriebene Projekt am 28.02.2018. Der Lead-Partner hat sicherzustellen, dass innerhalb dieser Frist der
mit der Förderung bewilligte Zuwendungszweck gewährleistet ist.“ (vgl. Zuwendungsvertrag vom 06.05.2010, S. 29)
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Preambule
Partneři projektu CROSS-DATA vyvíjejí v průběhu realizace projektu (01. března 2010 – 31.
května 2013) webový přeshraniční česko-saský Informační systém pro územní plánování
(ISÚP).
Důvodem pro uzavření této dohody je zajištění funkčnosti česko-saského informačního
systému pro územní plánování (ISÚP) po dobu udržitelnosti projektu. Po ukončení projektu
má být ISÚP po dobu udržitelnosti projektu využíván partnery.
Povinností partnerů je zajistit, aby po dobu 5 let po ukončení projektu byl zajištěn účel dotace,
pro nějž byla finanční podpora schválena (srov. § 6 odst. 1 smlouvy o poskytnutí dotačních
prostředků uzavřené mezi Saskou rozvojovou bankou – dotační bankou a Saským státním
2
ministerstvem vnitra ze dne 06.05.2010 ).

2 „§ 6 Účelová vazba odst. 1. Účelová vazba trvá pět let od ukončení projektu (srov. § 4) a pro projekt popsaný v § 1 končí dne

28.02.2018. Leadpartner musí zajistit, aby během této lhůty byl zajištěn účel dotace, který byl spolu s přidělením dotačních prostředků
schválen.“ (viz smlouvu o poskytnutí dotačních prostředků ze dne 06.05.2010, str. 29).

© CROSS-DATA

- IV -

§ 1 Gegenstand
Die Partner verpflichten sich, Aufgaben für den Betrieb des RIS gem. § 3 zu erfüllen.
Die Partner verpflichten sich, das RIS bis zum 31.05.2018 zu betreiben. Der Betrieb umfasst
ausschließlich den Erhalt des bis zum 31.12.2012 erreichten Arbeitsstandes des RIS gemäß
der Übergabedokumentation.
Mögliche Änderungen, die sich im Laufe des Betriebes und der Nutzung des RIS ergeben
können, werden durch die Partner im Rahmen der Arbeitsgruppe RIS (§ 4) geregelt.
§ 1 Předmět
Partneři se zavazují plnit úkoly nutné pro provoz ISÚP dle § 3.
Partneři se zavazují provozovat ISÚP do 31.05.2018. Provoz zahrnuje výlučně zachování
pracovního stavu ISÚP dosaženého do 31.12.2012, to je podle předávací dokumentace.
Případné změny, které mohou vyplynout z provozu a užívání ISÚP, budou projednány
partnery v rámci pracovní skupiny ISÚP (§ 4).
§ 2 Dauer der Vereinbarung
Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit tritt am 01.01.2013 in Kraft und endet am
31.05.2018.
Im Jahr 2017 entscheiden die Partner, ob und unter welchen Rahmenbedingungen das RIS
weiterbetrieben wird.
§ 2 Doba trvání dohody
Dohoda o spolupráci vstupuje v účinnost dne 01.01.2013 a končí dne 31.05.2018.
V roce 2017 partneři rozhodnou, zda a za jakých rámcových podmínek bude ISÚP dále
provozován.
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§ 3 Aufgaben
Für den Betrieb des RIS während der Zweckbindungsfrist des Projektes CROSS-DATA sind
alle Partner verantwortlich.
Die Aufgaben der einzelnen Partner sind:
Leadpartner:


Ansprechpartner für das Projekt CROSS-DATA gegenüber der SAB



Fortschreibung der eigenen Daten



Vorsitz der Arbeitsgruppe RIS (§ 4)



Koordination zur Lösung von Konflikten zwischen den Projektpartnern
(Konfliktregelung)

Projektpartner 2:


Abschluss eines Vertrages zur Sicherung der Wartung und Pflege des RIS gemäß
Anlage 1 für die Dauer der Vereinbarung



Sicherung der vertraglichen Kommunikation mit der Firma, die die Wartung und
Pflege des RIS durchführen wird



Sicherung der Administration des RIS für die deutsche Seite

Projektpartner 5:


Sicherung des Betriebes des Hostings und Übernahme der technischen
Kommunikation mit der Firma, die die Wartung und Pflege des RIS durchführt



Sicherung der Administration des RIS für die tschechische Seite

Projektpartner 1 bis 7:


Sicherung der lokalen Administration für den Zugang zum RIS



Fortschreibung der Daten, die von dem jeweiligen Partner gemäß Datenkatalog
angeboten werden



Permanente Bereitstellung der aktualisierten Daten über die vordefinierten Dienste



Gewährleistung der reibungslosen Zusammenarbeit und Unterstützung des
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe RIS (§ 4) in allen Fragen der Sicherung des
Betriebes
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§ 3 Úkoly
Za provoz ISÚP po dobu udržitelnosti pojektu CROSS-DATA odpovídají všichni partneři.
Úkoly jednotlivých partnerů jsou tyto:
Leadpartner:


bude kontaktní osobou pro projekt CROSS-DATA vůči Saské rozvojové bance –
dotační bance (SAB)



bude aktualizovat vlastní data



bude předsedou pracovní skupiny ISÚP (§ 4)



bude koordinovat řešení konfliktů mezi projektovými partnery (řešení konfliktů)

Projektový partner č. 2:


uzavře smlouvu o zajištění údržby a péče o ISÚP podle přílohy č. 1 po dobu trvání
dohody



zajistí smluvní komunikaci s firmou, která bude provádět údržbu a péči o ISÚP



zajistí národní administraci ISÚP za německou stranu

Projektový partner č. 5:


zajistí provoz hostingu



zajistí technickou komunikaci s firmou, která bude provádět údržbu a péči o ISÚP



zajistí národní administraci ISÚP za českou stranu

Projektoví partneři č. 1 až č. 7:


zajistí lokální administraci pro přístup k ISÚP



budou aktualizovat data, která jsou příslušným partnerem nabízena podle katalogu
dat



budou permanentně poskytovat aktualizovaná data prostřednictvím předdefinovaných
služeb



zajistí bezproblemovou spolupráci a podporu předsedovi pracovní skupiny ISÚP (§ 4)
ve všech otázkách zajištění provozu ISÚP
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§ 4 Arbeitsgruppe RIS
Zur Gewährleistung des laufenden Betriebes des RIS wird die Arbeitsgruppe RIS gebildet.
Sie setzt sich aus je einem Vertreter/einer Vertreterin jedes Partners zusammen. Den Vorsitz
führt der Leadpartner.
Die Arbeitsgruppe tagt mindestens einmal im Jahr, in der Regel abwechselnd im Freistaat
Sachsen und in der Tschechischen Republik, möglichst im Zusammenhang mit Sitzungen der
Sächsisch-Böhmischen Arbeitsgruppe für Raumentwicklung. Der jeweilige Gastgeber ist
verantwortlich für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Sitzung. Die
Moderation übernimmt der Vorsitzende.
Die inhaltliche Vorbereitung (Agenda) erfolgt durch den Vorsitzenden in Zusammenarbeit mit
den Partnern entsprechend deren Aufgaben gemäß § 3. Die Agenda wird allen Partnern
spätestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin zugesendet. Über jede Sitzung wird durch
den jeweiligen Gastgeber ein Protokoll in beiden Sprachen angefertigt und im Entwurf mit den
Partnern abgestimmt.
§ 4 Pracovní skupina ISÚP
K zajištění běžného provozu ISÚP bude ustanovena pracovní skupina ISÚP. Pracovní
skupina se skládá vždy z jednoho zástupce/jedné zástupkyně každého partnera. Předsedou
pracovní skupiny je Leadpartner.
Pracovní skupina zasedá nejméně jednou za rok, zpravidla střídavě v České republice a ve
Svobodném státě Sasko, pokud možno v souvislosti se zasedáními česko-saské pracovní
skupiny pro spolupráci v oblasti územního plánování. Příslušná hostitelská strana odpovídá
za organizační přípravu a průběh zasedání. Zasedání řídí předseda.
Za obsahovou přípravu (program) odpovídá předseda ve spolupráci s partnery v souladu s
jejich úkoly dle § 3. Program se zasílá všem partnerům nejpozději dva týdny před konáním
zasedání. Z každého zasedání příslušná hostitelská strana zhotoví zápis v obou jazycích,
přičemž se návrh zápisu odsouhlasí s partnery.
§ 5 Kosten
Folgende Kosten werden wie folgt auf die Partner verteilt:


Die Kosten für das Hosting übernimmt der Projektpartner 5.



Die Kosten für die Wartung und Pflege des RIS, die sich auf jährlich 6.950,00 € netto
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer belaufen, werden gleichmäßig auf alle Partner
außer dem Projektpartner 5 verteilt. Bis zum Ende der Projektlaufzeit des Projektes
CROSS-DATA werden diese Kosten aus Projektmitteln dieses Projektes beglichen.



Der jeweilige gastgebende Partner (= Partner am Sitzungsort) trägt die für die
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung der Arbeitsgruppe RIS
entstehenden Kosten einschließlich der notwendigen Übersetzungskosten.
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Die Kosten für die Laufendhaltung des Betriebes einschließlich der Administration
trägt jeder Partner selbst.



Im Übrigen trägt jeder Partner die bei ihm anfallenden Kosten selbst.

Die Partner bezahlen dem Projektpartner 2 nach Rechnungslegung ihren jährlichen Anteil in
Euro.
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 2.
§ 5 Náklady
Náklady budou rozděleny mezi partnery takto:


Náklady za hosting uhradí projektový partner č. 5.



Náklady za údržbu a péči o ISÚP, jež budou činit 6.950,00 EUR bez DPH ročně,
budou rovným dílem rozloženy na všechny partnery kromě projektového partnera č.
5. Do konce doby realizace projektu CROSS-DATA budou tyto náklady uhrazeny z
prostředků tohoto projektu.



Příslušný hostitelský partner (= partner na místě konání zasedání) uhradí náklady
vznikající v souvislosti s přípravou a průběhem zasedání, včetně nákladů na potřebné
překlady.



Náklady na provoz ISÚP, včetně administrace, uhradí každý partner sám.



Ostatní individuální náklady si hradí každý partner sám.

Partneři uhradí projektovému partneru č. 2 po fakturaci svůj roční podíl v eurech.
Další podrobnosti jsou obsaženy v přílože č. 2
§ 6 Arbeitssprachen
Arbeitssprachen sind Deutsch und Tschechisch. Die Tagungen der Arbeitsgruppe werden in
beiden Arbeitssprachen abgehalten. Schriftliche Unterlagen werden möglichst in beiden
Arbeitssprachen erstellt, wobei beide Fassungen gleichermaßen verbindlich sind.
§ 6 Pracovní jazyky
Pracovními jazyky jsou čeština a němčina. Zasedání pracovní skupiny budou probíhat v obou
pracovních jazycích. Písemné podklady budou pokud možno pořízeny v obou pracovních
jazycích, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
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[Unterzeichnung]:
[podpisy]:
Sächsisches Staatsministerium des Innern, vertreten durch den Leiter der Abteilung
Landesentwicklung, Vermessungswesen, Sport, Herrn Ministerialdirigent Dr. Frank Pfeil
Saské státní ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucím odboru regionálního rozvoje,
zeměměrictví a sportu, vyšším ministerským úředníkem panem Dr. Frankem Pfeilem
___________________________________
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, vertreten durch den
Präsidenten, Herrn Norbert Eichkorn
Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, zastoupený prezidentem
panem Norbertem Eichkornem
___________________________________
Planungsverband Region Chemnitz, vertreten durch den Vorsitzenden des Verbandes, Herrn
Landrat Frank Vogel
Plánovací svaz regionu Saská Kamenice, zastoupený předsedou svazu panem zemským
radou Frankem Vogelem
___________________________________
Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, vertreten durch den Vorsitzenden
des Verbandes, Herrn Landrat Michael Geisler
Regionální plánovací svaz Horní Polabí/Východní Krušnohoří, zastoupený předsedou svazu
panem zemským radou Michaelem Geislerem
___________________________________
Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, vertreten durch den Vorsitzenden
des Verbandes, Herrn Landrat Bernd Lange
Regionální plánovací svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko, zastoupený předsedou svazu panem
zemským radou Berndem Langem
___________________________________
Karlovarský kraj, zastoupený hejtmanem kraje PaedDr. Josefem Novotným,
na základě usnesení
Bezirk Karlsbad (Karlovarský kraj), vertreten durch den Regionspräsidenten, Herrn PaedDr.
Josef Novotný, auf der Grundlage des Beschlusses
___________________________________
Ústecký kraj, zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou,
na základě usnesení
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Bezirk Aussig (Ústecký kraj), vertreten durch die Regionspräsidentin, Frau Jana Vaňhová, auf
der Grundlage des Beschlusses
___________________________________
Liberecký kraj, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Stanislavem Eichlerem,
na základě usnesení
Bezirk Reichenberg (Liberecký kraj), vertreten durch den Regionspräsidenten Herrn Mgr.
Stanislav Eichler, auf der Grundlage des Beschlusses
___________________________________
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Anlagen
1. Konzept Wartung und Pflege (Stand: 31. Juli 2012)
2. Vertrags- und Zahlungsabwicklung
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Příloha 1 k Dohodě o spolupráci při provozování Informačního systému pro územní plánování
(ISÚP) v návaznosti na projekt CROSS-DATA

Projekt:
Koncepce údržby a péče IT-řešení CROSS-DATA ISÚP

Zkrácený název:

Koncepce údržby a péče

Kontaktní osoba:
Steffen Schattanek
Zpracoval:

Květen / červen 2012
Upraveno Lead Partnerem na základě usnesení z workshopu CROSS-DATA, který se konal
ve dnech 31.7.2012 až 1.8.2012.
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Project Support Analyst
Informační systém pro územní plánování
Sdi.suite securityManager společnost con terra s r.o.
(securityManager – řízení uživatelů a přístupových práv do
infrastruktury prostorových dat)
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Glosář
Základní software

Vývojové prostředí

Rovněž standartní software
Jedná se o předpřipravené produkty, které budou do portálu
ISÚP bez dalších úprav zabudovány.
Zde: mapApps, securityManager
Referenční prostředí u zhotovitele, které je shodné s
produktivním prostředím u poskytovatele hostingu. Slouží
během záruční doby i po záruční době k zobrazování stejných
hlášení, jako v produktivním prostředí, k odstraňování problémů
a testování.

Individuální software

Též individuální řešení. Jedná se o software, vyvinutý na klíč pro
portál ISÚP. Tento software je na rozdíl od základního softwaru
speciálně vyvíjen.

Hostingové prostředí
Referenční prostředí

Produktivní prostředí protálu ISÚP u poskytovatele hostingu.
Prostředí, které odpovídá produktivnímu prostředí u
poskytovatele hostingu. .
Testovací prostředí u poskytovatele hostingu, které je shodné s
produktivním prostředím u poskytovatele hostingu. Slouží k
nahrávání nových verzí produktů nebo k úpravám individuálního
softwaru (například aktualizace).

Testovací prostředí

© CROSS-DATA
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1

Koncepce – údržba a péče IT - řešení

Pod pojmem Údržba softwaru se rozumějí všechny takové činnosti, které po zavedení
softwarového systému zajišťují jeho bezproblémový provoz a dostupnost a jeho využitelnost
nebo které prodlužují životnost softwaru.
Předložená koncepce popisuje odsouhlasenou variantu údržby a péče, skládající se z různých
jednotlivých komponent. Z důvodů redukce nákladů budou zohledněny pouze ty kategorie
údržby, které jsou pro zajištění využitelnosti individuálního vývoje informačního systému pro
územní plánování ( dále jen „ISÚP“) potřebné, případně naléhavě doporučené.






Údržba základního programového vybavení
Odstraňování závad (prodloužená záruka)
Podpora a péče
Údržba nastavení

Zdokonalování a rozšiřování funkčnosti systému není v rámci předložené koncepce
zohledněno.
Doba trvání údržby činí podle dokumentace pro výběrové řízení 5 let.

2

Balíček údržby a péče

V dalším textu je popisován dohodnutý balíček údržby a péče pro portál ISÚP: základní balíček
se základní údržbou.

2.1 Základní balíček
Základní balíček údržby a péče představuje minimální rozsah údržby a péče, který je nutný
k tomu, aby byl systém po dobu pěti let plánované doby trvání údržby provozuschopný. Kromě
zákonem předepsané záruční doby (odstraňování závad) zahrnuje údržbu základního software,
licence pro testovací prostředí u poskytovatele hostingu a podporu.
Základní balíček je bezpodmínečně nutný pro zásadní zajištění užívání ISÚP během 5 let.
I například změny v podporovaných variantách prohlížečů (ke kterým v průběhu pěti let
s jistotou dojde) budou vyžadovat aktualizace. Stejně tak je nutno chybějící testovací prostředí
nutno hodnotit více než kriticky, když například má být prováděn update databáze atd.
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2.1.1

Odstraňování závad

Odstraňování závad zahrnuje opravy zprvu nerozeznaných chyb, které se projevily teprve při
využití softwaru a představuje tak rozšíření záruky.
Výkony:







Analýza hlášených chyb;
Poskytování aktualizací a přemostění v případě, kdy důvodem příčiny hlášené
chyby je chyba individuálního softwaru
Poskytování instalačních médií, skriptů, postupů případně instalačních návodů,
obsahujících návod postupu a instalace; návody postupu a instalace obsahují
veškeré informace, které jsou zapotřebí k tomu, aby poskytovatel hostingu mohl
sám provést na testovacím (a později produktivním) prostředí potřebné úpravy
postupně sám.
Podpora poskytovatele hostingu při realizaci přemostění, případně instalaci
aktualizací.

Pokud budou v souvislosti s poskytnutými přemostěními nebo aktualizacemi nutné změny
v dokumentaci IT, budou tyto změny ze strany firmy con terra aktualizovány a doplněny.
Pro rychlé a efektivní odstranění závad bude zhotovitel během doby údržby udržovat vývojové
prostředí. To představuje referenční prostředí a bude sloužit k vývoji vývojových testů
přemostění a aktualizací.
V základním balíčku bude zajištěno odstraňování závad během zákonem předepsané dvouleté
záruční lhůty.
2.1.2

Údržba základního softwaru

Uzavření Smlouvy o údržbě pro využitý základní software (securityManager, mapApps) zajistí,
že ústřední komponenty celkového řešení






budou pravidelně odstraňovány možné chyby programu;
se budou neustále nacházet na nejaktuálnějším stavu zabezpečení;
budou odpovídat vývoji systémového prostředí (operační systém, databáze,
aplikační server atd.) případně pracovišť uživatelů (především verze prohlížečů)
budou využívat funkční rozšíření nových verzí programu

Poskytnutí nových verzí nebo aktualizací základního softwaru však zpravidla vyžaduje
dodatečné výkony:




Procesy instalace softwaru na portálu ISÚP.
Před každou změnou základního softwaru bude definována potřeba nutných
úprav – realizovány budou pouze naléhavě nutné změny.
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2.1.2.1

Podpora údržby

Podle zkušeností existuje v průběhu jednoho roku pro každý produkt jedna hlavní verze (majorrelease), takže v případě securityManager a mapApps dojde k minimálně dvěma kontrolám.
Tyto kontroly jsou zde označovány pojmem „podpora údržby“.
Jakmile bude k dispozici nová verze (release) nebo aktualizace základního softwaru, bude o
této skutečnosti informován zadavatel. V rámci podpory údržby bude vyhodnocováno, zda
změna verze má vliv na individuální software. V případě, že ne, může být nová verze
instalována poskytovatelem hostingu.
2.1.2.2

Údržba nastavení

Je-li nutná úprava individuálního softwaru, pak musí zhotovitel odhadnout potřebné náklady a
zadavatel tyto změny zadat. Novou verzi základního softwaru nelze před provedenou úpravou
individuálního softwaru nahrát.
Náklady na úpravy (Údržba nastavení viz Kapitola 2.1.5) nelze předem vyčíslit a nejsou tedy
součástí tohoto balíčku.
2.1.3

Testovací prostředí

Za účelem minimalizace nákladů na údržbu je nutné poskytnout a průběžně poskytovat
testovací prostředí, redundantní k produktivnímu prostředí. Toto prostředí bude poskytnuto
zadavatelem u poskytovatele hostingu. Může se jednat o virtuální prostředí.
Provoz testovacího prostředí je velmi doporučován, neboť v důsledku jeho provozu je možno na
minimum redukovat čas nepřístupnosti produktivního prostředí při update, údržbových pracích
atd.
To znamená, že veškeré práce v oblasti údržby a péče stejně jako konfigurace budou nejprve
probíhat na testovacím systému. Úpravy je možno následně testovat a v případně správné
funkčnosti rychle a s krátkým časem výpadku přenést na produktivní systém
Tento postup zajistí jednak bezpečnost při nahrávání update atd. a za druhé lze touto cestou
zamezit tomu, že systém bude po delší období nepřístupný nebo přístupný pouze s omezenou
funkčností. Bude zajištěno, že po údržbě bude produktivní prostředí fungovat v souladu se
zadáním a že přechod s sebou přinese odhadnutelné doby výpadku.

2.1.3.1 Vývojové prostředí

Seite 3

Poskytnutí vývojového prostředí po celou dobu údržby bude zajištěno zhotovitelem.
sloužit rozvoji vývojových testů přemostění a aktualizací.

Bude

Vývojové prostředí slouží jako referenční prostředí u zhotovitele a ve spojení s úpravami a
nouzovými pracemi je smysluplné od 3. roku. Práce na systému mohou být zhotovitelem
zahájeny rychleji a realizovány efektivněji. Náklady na vytvoření referenčního prostředí není
v případě vývoje nutno kalkulovat.
2.1.4

Náklady

V souladu s výsledky workshopu projektu CROSS-DATA dne 21.6.2012 v Meerane
bylo rozhodnuto přijetí třídenního kontingentu údržby nastavení, který bude možno
využít i pro případné úpravy. Funkční a odborné změny, vyžadující zdroje, přesahující
tento kontingent lze samozřejmě zadat samostatně (údržba nastavení dle skutečných
nákladů).

Položka údržby

Kalkulace

Odstraňování závad

Paušální cena, 3%
objemu zakázky

Údržba základního
softwaru

Náklady na údržbu dle
nabídky. V případě
mapApps se jedná o
roční poplatek za
užívání, který zahrnuje
rovněž poplatek za
užívání mapApps SDI
Extension.

Podpora údržby a
údržba nastavení

Kontingent 24 hodin
ročně pro zjištění
potřeby úprav v případě
aktualizace základního
softwaru a úprav ISÚP
CROSS - DATA
v uvedeném rozsahu.
Dodatečné zadání dle
skutečné náročnosti
možné.

Rok údržby 1-2 [€/a]
bez DPH

Rok údržby 3-5[€/a]
bez DPH

- (záruka)

odpadá

mapApps 2.000,- €

mapApps 2.000,- €

secMgr: 1.670,- €

secMgr: 1.670,- €

2.280,- €

2.280,- €

Denní sazba za práci
na místě u zadavatele
nebo poskytovatele
hostingu (včetně času,
stráveného na cestě,
dopravních náhrad a
diet):
1.150,- €

Denní sazba za práci
na místě u zadavatele
nebo poskytovatele
hostingu (včetně času,
stráveného na cestě,
dopravních náhrad a
diet):
1.150,- €

Denní sazba za práci v
místě sídla firmy:760,€

Denní sazba za práci v
místě sídla firmy:760,-
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€

Testovací prostředí

Náklady na licence
stagingu využívaného
softwaru

Celkem

mapApps 1.000,- €

mapApps 1.000,- €

secMgr: 0,- €

secMgr: 0,- €

6.950,- €

6.950,- €

Tabulka : Přehled nákladů údržby a péče

Nevyužité výkony v rámci kontingentu „Podpora údržby a podpora údržby nastavení“
lze přenést do následujícího roku.
2.1.5

Podpora údržby a údržba nastavení

Podpora údržby mimo jiné zahrnuje: pomoc v případech problémů s obslužností, vyřešení
chybových situací, zajištění servisních úrovní atd.
Výkony v rámci položky:
 Podpora poskytovatele hostingu při obnově provozuschopnosti ISÚPuv případě poruch
na uživatelské úrovni a při zajištění Service Level, pokud je dotčen individuální software
ISÚP.
 Podpora v případě dotazů k administraci a využívání ISÚP.
Údržba nastavení zahrnuje adaptaci individuálního softwaru na změněné rámcové podmínky
jako například nový hardware, update operačních systémů, databáze, aplikačního serveru,
web-serveru a / nebo základního sotwaru (mapApps, securityManager). Tyto updaty jsou často
nutné již z bezpečnostně - technických důvodů a obsahují Bugfixy, relevantní rovněž pro ISÚP.
V obou případech musí být upraven celý systém.
ISÚP je internetový systém a bude poskytován na internetu. Proto existuje kromě shora
uvedených úprav téměř vždy potřeba podpory nových verzí prohlížečů od různých výrobců. To
vyžaduje předchozí testování – často jsou ale zapotřebí menší úpravy.
Výkony v rámci položky:
 Testování ISÚP z hlediska aktualizace systémového prostředí případně základního
softwaru v testovacím prostředí poskytovatele hostingu; testy budou probíhat na
základě testovacích případů, formulovaných v rámci projektu.
 Analýza výsledků testování a odhad potřebných nákladů na úpravy individuálního
softwaru na aktualizované systémové prostředí případně základního softwaru
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Projednání se zadavatelem, zda dostupné aktualizace komponent systémového
prostředí, případně základního programového vybavení, budou přeneseny do
produktivního prostředí.
Aktualizace a dokumentace úprav v souladu se zadáním ze strany zadavatele.
Poskytnutí instalačních médií, která jsou pro instalaci potřebná. Tato skripta a návody,
případně instalační návody; návody k postupu a instalaci obsahují veškeré informace,
které jsou zapotřebí k tomu, aby poskytovatel hostingu mohl sám postupně realizovat
jednotlivé kroky v testovacím prostředí (a později produktivním prostředí )sám.
Podpora poskytovatele hostingu při instalaci.

Proces update

Updaty a změny budou po provedení poskytnuty jako součást nové celkové verze řešení
projektu
Výkony:









Zapracování update do základního programového vybavení ISÚP, tzn. Úprava
ISÚP na tyto nové požadavky.
Test ISÚP po aktualizaci vývojového prostředí, případně základního
programového vybavení.
Poskytnutí úprav individuálního softwaru a základního programového vybavení
podle aktualizovaného systémového prostředí.
Dokumentace úprav.
Poskytnutí instalačních médií, která jsou pro instalaci potřebná. Tato skripta a
návody, případně instalační návody; návody k postupu a instalaci obsahují
veškeré informace, které jsou zapotřebí k tomu, aby poskytovatel hostingu mohl
sám postupně realizovat jednotlivé kroky v testovacím (a později produktivním
prostředí ) prostředí sám.
Podpora poskytovatele hostingu při instalaci.

Poskytovatel hostingu bude tuto verzi publikovat na svém testovacím systému a provede
několik vlastních testů. Po úspěšném testu bude nová verze převzata poskytovatelem hostingu
do produktivního prostředí.
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Komunikace v případě podpory

Během období údržby je v případě poruchy jako první kontaktní osoba pro zadavatele hotline
firmy con terra, případně Project Support Analyst (PSA) Project Support Analyst koordinuje
řešení dotazů ze strany zadavatele po ukončení projektu. Hlavními úkoly Project Support
Analyst jsou:








Analýza a vyhodnocování dotazů.
Vymezení a hodnocení případů podpory a záruky.
Dotazy bude zpracovávat pokud možno samostatně, v opačném případě zajistí
zpracování dotazu po dohodě s manažerem projektu.
Dokumentace dotazů a udržování kontaktu s klientem ve vztahu k dotazu.
Spolupráce v integrační a testovací fázi projektu.
Spolupráce v rámci dokumentace a instalace.

Support Hotline nebo PSA předají dotaz buď na produktovou podporu dotčené komponenty,
nebo ale zapojí spolupracovníky z projektového týmu pod vedením vedoucího projektu.
Údržba a péče v němčině nebo angličtině.

5

Reakční doby a doby hotline

Reakční doba pro odstraňování závad by měla pro

 závady, bránící provozu,
 závady, omezující provoz a
 lehké závady činit
16 hodin.
Klasifikace závad
Závady, bránící provozu (třída závad 1): systém a software nelze používat
Závady omezující provoz: (třída závad 2): funkčnost systému a softwaru není ovlivněna natolik,
že by nebylo možné systém využívat. Chybu lze obejít pomocí funkcí softwaru.
Lehké závady (třída závad 3): Nedochází k významným vlivům na funkčnost a možnost
používání systému a softwaru. Využívání softwaru a systému není omezena nebo není výrazně
omezena.
Reakční doby začínají výlučně současně s přijetím hlášení závady a končí výlučně během
servisních časů (pondělí – pátek mezi 8:00 hodinou a 16:00 hodinou, s výjimkou německých
svátků). Explicitní doby obnovení nelze uvést předem.
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Časy pro obnovení stavu se řídí podle komplexnosti postupu řešení a budou úzce koordinovány
se zadavatelem.
Dosažitelnost support hotline (servisní časy) se orientuje podle servisních časů, tedy pondělí –
pátek mezi 8:00 hodinou a 16:00 hodinou, s výjimkou německých svátků).
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Příloha 2 k Dohodě o spolupráci při provozování Informačního systému pro územní plánování
(ISÚP) v návaznosti na projekt CROSS-DATA

Platební a smluvní podmínky



Náklady na údržbu a péči ISÚP budou s výhradou § 5 věta 2 Dohody o spolupráci při
provozování Informačního systému pro územní plánování (ISÚP) v návaznosti na
projekt CROSS-DATA rozděleny mezi Lead Partnera a projektové partnery 1, 2, 3, 4, 6
a 7 následujícím způsobem:

Položka údržby

Kalkulace

Odstraňování závad

Paušální cena, 3%
objemu zakázky

Údržba základního
softwaru

Podpora údržby a
údržba nastavení

Rok údržby 1-2 [€/a]
bezDPH

Rok údržby
bez DPH

3-5[€/a]

- (záruka)

odpadá

Náklady na údržbu dle
nabídky. V případě
mapApps se jedná o roční
poplatek za užívání, který
zahrnuje rovněž poplatek
za užívání mapApps SDI
Extension.

mapApps 2.000,- €

mapApps 2.000,- €

secMgr: 1.670,- €

secMgr: 1.670,- €

Kontingent 24 hodin ročně
pro zjištění potřeby úprav
v případě aktualizace
základního softwaru a
úprav ISÚP CROSS DATA v uvedeném
rozsahu. Dodatečné
zadání dle skutečné
náročnosti možné.

2.280,- €

2.280,- €

Denní sazba za práci na
místě u zadavatele
nebo poskytovatele
hostingu (včetně času,
stráveného na cestě,
dopravních náhrad a
diet):
1.150,- €

Denní sazba za práci na
místě u zadavatele nebo
poskytovatele hostingu
(včetně času,
stráveného na cestě,
dopravních náhrad a
diet):
1.150,- €

Denní sazba za práci v
místě sídla firmy: 760, €
Testovací prostředí

Náklady na licence
stagingu využívaného
softwaru

Denní sazba za práci v
místě sídla firmy: 760, €

mapApps 1.000,- €

mapApps 1.000,- €

secMgr: 0,- €

secMgr: 0,- €
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Celkem

6.950,- €

6.950,- €

Jednotivý projektový partner

992,86 €

992,86 €

Projektový partner č. 2 zašle jednou ročně Lead Partnerovi a projektovým partnerům 1,
3, 4, 6 a 7 fakturu, na maximální částku 992,86 € + německé DPH. Faktura bude
obsahovat odkaz na uzavřenou Dohodu o spolupráci při provozování ISÚP, lhůtu
splatnosti a identifikační údaje projektového partnera č. 2 vč. údajů o bankovním
spojení pro příhraniční platbu.
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VZ-INV-131/INV/2012/SP-57.08
Příloha č. 17 k usnesení č. 40/31Z/2012
„REKO silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna“

Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným
v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“), a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněZkvalitnění dopravy mezi hranicí se SRN a
ny
Ústeckým krajem.
V úseku hranice SRN-Severní bude komunikace upravena jako cyklostezka a hospodářská komunikace pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Ostatní komunikace budou zachovány jako komunikace kategorie silnice II.
Popis předmětu veřejné zakázky třídy. Bude také provedena rekonstrukce
propustků a mostů na trase, rekonstrukce
opěrných zdí v Severní, Dolní a Horní Poustevně, rekonstrukce odvodnění v Dolní Poustevně a úprava křižovatky s ul. Vilémovská
v Dolní Poustevně.
Veřejná zakázka na rekonstrukci silnice poPopis vzájemného vztahu předvede k naplnění potřeb a cíle, tedy ke zkvamětu veřejné zakázky a potřeb
litnění dopravy v oblasti mezi hranicí se SRN
zadavatele
a Ústeckým krajem.

Předpokládaný termín splnění
12/2015
veřejné zakázky

Při provádění větší části stavebních prací
se musí dodržovat technologické postupy,
které lze provádět pouze v době vhodných
klimatických podmínek. Neprovedení prací
by vedlo ke stále se zhoršujícímu stavu komunikací a k neudržitelnému nárůstu finanční náročnosti na údržbu těchto komunikací.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o
riziko derealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížení kvality
plnění, vymáhání dalších finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké
míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
Veřejný zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.
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Příloha č. 17 k usnesení č. 40/31Z/2012
„REKO silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna“

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na stavební práce
dle § 156 odst. 1 písm. b) zákona a § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
Požadovaný seznam nejméně 3 realizovapředložení seznamu stavebních prací.
ných zakázek v posledních 5 letech, a to
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
v objemu každé vyšší jak 40 mil. Kč bez
předložení seznamu stavebních prací, ze kteDPH nepřesahuje v souhrnu dvojnásobek
rého bude vyplývat, že finanční hodnota
předpokládané hodnoty zakázky, není tedy
uvedených stavebních prací je v souhrnu
nutné odůvodnění.
minimálně dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků nebo technických útvarů.
Zadavatel nepožaduje.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků
nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel požaduje, aby stavbyvedoucí byl
předložení osvědčení o vzdělání a odborné podle stavebního zákona autorizovanou osokvalifikaci dodavatele nebo vedoucích za- bou.
městnanců dodavatele nebo osob v obdob- Zadavatel nepožaduje odbornou kvalifikaci
ném postavení a osob odpovědných za vede- delší než 5 let dodavatele nebo vedoucích
ní realizace stavebních prací.
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdob(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje ném postavení a osob odpovědných za vedeosvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět ní realizace příslušných stavebních prací,
let.)
není tedy nutné odůvodnění.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu průměrného ročního
počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných
osob podílejících se na plnění zakázek po- Zadavatel nepožaduje.
dobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bu- Zadavatel nepožaduje.
de mít dodavatel při plnění veřejné zakázky
k dispozici.
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„REKO silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna“

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve
vztahu k potřebám veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 4 vyhlášky a podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012
Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Obchodní podmínky dle vyhlášky 231/2012 Sb., které
není nutno odůvodňovat:

Veřejný zadavatel může stanovit i další obchodní podmínky, které neupravuje vyhláška č.
231/2012 Sb., ale vždy přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 213/2012 Sb.
V takovém případě odůvodní stanovení obchodních podmínek s ohledem na své potřeby,
které je součástí odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona.
Vymezení lhůt
Obchodní podmínky vždy vymezí
a) dobu předání a převzetí staveniště,
b) dobu zahájení stavebních prací,
c) lhůtu pro dokončení stavebních prací,
d) lhůtu pro předání a převzetí díla,
e) počátek běhu záruční lhůty.
Předání a převzetí
Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace
Obchodní podmínky stanoví způsob předání a převzetí díla.
Obchodní podmínky stanoví
a) podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
b) způsob zajištění řádného plnění,
c) podmínky předání a převzetí staveniště,
d) způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a
vyklizení staveniště po předání díla,
e) zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryta,
f) délku záruční lhůty.
Doba splatnosti faktur – daňových dokladů je
21 dní od doručení faktury objednateli.
Záruční lhůta činí 60 měsíců.
Smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny
díla za každý den překročení sjednané doby
plnění.
Za každý den překročení sjednaného termínu
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku je
stanoven úrok z prodlení ve výši 0,01%
z fakturované částky do jejího zaplacení.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele
dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 5 vyhlášky
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky,
odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky jsou vymezeny v pro- Projektová dokumentace byla zpracována
jektové dokumentaci zpracované projekční v souladu se stavebním zákonem a byla
kanceláří AZ Consult spol. s.r.o., se sídlem schválena příslušným stavebním úřadem,
v Ústí nad Labem.
který vydal pravomocné stavební povolení.
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení
nabídek
dle § 156 odst. 1 písm. d) zákona a § 6 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke
svým potřebám.
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud použije základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu, než 80 %.
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena.
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Příloha č. 18 k usnesení č. 58/31Z/2012
Příloha č. 1 k bodu č. 18

Příloha č. 19 k usnesení č. 60/31Z/2012
Příloha č. 2 k bodu č. 20

Příloha č. 20 k usnesení č. 61/31Z/2012
Příloha č. 3 k bodu č. 21

Příloha č. 21 k usnesení č. 62/31Z/2012
Příloha č. 4 k bodu č. 22

Příloha č. 22 k usnesení č. 63/31Z/2012
Příloha č. 5 k bodu č. 23

Příloha č. 23 k usnesení č. 64/31Z/2012
Příloha č. 6 k bodu č. 24

Příloha č. 24 k usnesení č. 65/31Z/2012
Příloha č. 7 k bodu č. 25

Příloha č. 25 k usnesení č. 66/31Z/2012
Příloha č. 8 k bodu č. 26

Příloha č. 26 k usnesení č. 67/31Z/2012
Příloha č. 9 k bodu č. 27

Příloha č. 27 k usnesení č. 68/31Z/2012
Příloha č. 10 k bodu č. 28

Příloha č. 28 k usnesení č. 69/31Z/2012
Příloha č. 11 k bodu č. 29

Příloha č. 29 k usnesení č. 70/31Z/2012
Příloha č. 12 k bodu č. 30

Příloha č. 30 k usnesení č. 71/31Z/2012

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
jehož jménem jedná David Čermák, generální ředitel
IČ: 65993390 DIČ: CZ 65993390
bank. spojení: KB Praha 4, Nuselská 94
č. účtu: 43935-041/0100
jako dárce na straně jedné
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového, Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax: 475 657 407, 475 200 245
e-mail: simak.j@kr-ustecky.cz
jako obdarovaný na straně druhé, uzavřeli tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
č. …………

I.
1.
Česká republika má ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě
jiných, hospodařit s nemovitostmi, a sice pozemkovou parcelou č.7004/22 ostatní plocha,
silnice, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec na LV č. 5798 pro obec Žatec a k.ú. Žatec.
Uvedené skutečnosti vyplývají a jsou doloženy Opatřením o určení příslušnosti
hospodařit s majetkem státu a Dodatek č. 3 zřizovací listiny ze dne 28.6.2001.
2. Geometrickým plánem č. 5202-151/2011 vyhotoveným společností GEOS, geodetické
služby, v.o.s. dne 7.11.2011 a potvrzeným Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrálním pracovištěm Žatec dne 16.11.2011 pod č. 522/2011 byla oddělena pozemková
parcela takto:

Příloha č. 30 k usnesení č. 71/31Z/2012
k.ú. Žatec
ČÍSLO
PARCELY
PŮVODNÍ
PODLE KN
7004/22

VÝMĚRA
M2
1236

ČÍSLO PARCELY
V GP

VÝMĚRA
M2

7004/24

238

(dále též pozemek).

II.
Dárce touto smlouvou daruje nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy, a to
pozemkovou parcelu 7004/24 o výměře 238 m2 v k.ú. Žatec, se všemi součástmi, právy a
povinnostmi obdarovanému, který tento dar bezvýhradně do svého výlučného vlastnictví
přijímá.
Na výše uvedeném pozemku se nachází místní komunikace II. třídy II/225, která je ve
vlastnictví Ústeckého kraje a hospodaření k ní vykonává příspěvková organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ 0080837, se sídlem Ruská 260,
417 03 Dubí 3.

III.
Obdarovaný prohlašuje, že v souladu s ust. § 36 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
schválilo bezúplatné nabytí nemovitosti uvedené v čl. II. této smlouvy Zastupitelstvo
Ústeckého kraje usnesením č. ………. ze dne ………. .
Toto prohlášení se činí dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb. a považuje se za doložku
potvrzující splnění podmínek zákona.

IV.
Účetní hodnota převáděného pozemku dle účetní evidence dárce celkem:
pozemková parcela č 7004/22 účetní hodnota 35700,- Kč

V.
Darovaná nemovitost se předává ve stavu, jak leží a stojí. Dárce dále prohlašuje, že na
převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy a že neví o žádných vadách faktických ani
právních, na které by měl být obdarovaný zvláště upozorněn kromě :
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení horkovodu na část dle GP pro
společnost Žatecká teplárenská, a.s., 438 01 Žatec zřízené na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 20.4.2006, právní účinky ke dni 26.4.2006.
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro město Žatec, náměstí
Svobody 1, 438 24 Žatec, zřízené na základě Opatření obecné povahy, kterým se vydává
územní plán nebo regulační plán ze dne 26.6.2008, právní moc ke dni 13.7.2008.
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Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně stav převáděné nemovitosti, a že spolu
s převáděnou nemovitostí přebírá i případné ekologické závazky, s touto nemovitostí spojené,
a bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od dárce požadovat jejich
náhradu.

VI.
Vlastnictví k převáděnému pozemku, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a
užitky s převáděným pozemkem spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Návrh
na povolení vkladu do katastru nemovitostí podá dárce.

VII.
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů
ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a že darovanou nemovitost bude
využívat výlučně ve veřejném zájmu, konkrétně jako místní komunikaci II. třídy pod
označením II/225 a zavazuje se, že touto smlouvou nabytou nemovitost nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani ji nebude k takovým účelům
pronajímat, s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a nezatíží
je během této doby zřízením zástavního práva.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv
v průběhu deseti let ode dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda
nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly
se smluvní strany na tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny
majetku obvyklé v době porušení závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však
částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho převodu majetku na
povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném
porušení shora uvedeného závazku.
Smluvní strany se dohodly, že uvedená sankce ve výši 100 % ceny zjištěné dle
oceňovacích předpisů bude uplatněna při porušení kteréhokoliv z dojednaných závazků.

VIII.
O trvalé nepotřebnosti převáděného majetku bylo v souladu s ust. § 14 odst. 7 zák. č.
219/2000 Sb., rozhodnuto oprávněnou osobou dne …………
Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, jakož i zápisem vkladu do
katastru nemovitostí, hradí obdarovaný.
Převod nemovitostí je osvobozen od daně darovací dle ust. § 20 odst. 3 zák. č. 357/92
Sb. v platném znění.
Platnost této smlouvy není vázána dle ust. § 44 odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb. v platném
znění na schválení příslušným ministerstvem v souladu s písmenem h ust. § 22, odst.3) cit.
zákona.
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IX.
Tato smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z toho 4x pro katastrální úřad, po
jednom pro každou smluvní stranu. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu
ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi a na důkaz
toho ji vlastnoručně podepisují.

V Praze dne …………….

…………………………
dárce

V …………… dne …………….

…………………………
obdarovaný
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Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
za kterou jedná JUDr. Jaroslav Strouhal, I. náměstek generálního ředitele, k podpisu této
smlouvy pověřen Příkazem č. 24/2004, v platném znění
IČ: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02 Ústí nad Labem
za který jedná Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
IČ: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) a § 51
a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU
O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
S OMEZUJÍCÍMI PODMÍNKAMI
č. 102/2011
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem těchto nemovitostí:
Pozemky:
 parcela č. 1068/1, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití – stavba LV 2488
 parcela č. 1072, druh pozemku – ostatní plocha,
způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Klášterec nad Ohří, obec
Klášterec nad Ohří, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrálním pracovištěm Chomutov.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení
č.j. UZSVM/UCV/3941/2010-UCVM/35-8Tb ze dne 27.07.2010 s uvedenými nemovitostmi
příslušný hospodařit ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Příloha č. 31 k usnesení č. 73/31Z/2012
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy
nabyvateli se všemi součástmi.
2. Nemovitosti se převádí z důvodu veřejného zájmu v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., a to za účelem sjednocení vlastnictví pozemku parc. č. 1068/1 a budovy na
něm stojící a ucelení vlastnictví nemovitostí spadajících do zájmové lokality Gymnázia a
Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvkové organizace,
IČ: 47792931 (dále jen střední školy), jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Převáděné
nemovitosti slouží a budou nadále sloužit výše uvedené střední škole za účelem zajišťování
a poskytování středního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. V případě pozemku parc. č. 1068/1 se jedná o prostor zastavěný
budovou střední školy (včetně příslušenství – tělocvična apod.) a plochu bezprostředně
k tomuto objektu přiléhající tj. přístupové cesty a chodníky. Pozemek parc. č. 1072 se nachází
uvnitř areálu střední školy a je využíván jako školní sportoviště. Z hlediska územního plánu
sídelního útvaru Klášterec nad Ohří jsou pozemky zařazeny jako plochy předškolních a
školních zařízení.
3. Nabyvatel převáděné nemovitosti do svého vlastnictví přijímá tak jak stojí a leží dle § 501
občanského zákoníku.
4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděných nemovitostí.
Čl. III.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat
a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2. této smlouvy. V případě převodu
nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí
osoby, vyjma případného převodu v souvislosti se změnou zřizovatelské funkce dané střední
školy za podmínky zachování omezujících podmínek stanovených v této smlouvě i pro
nového zřizovatele. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly
se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl. I., nebo jejich část
na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou
nabyvatel převodem na třetí osobu získal
b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu
v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2., bude je využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 %
ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty
převodcem písemně vyzván.
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4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2. spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1. kontrolovat, zda
jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2.)
za rok předcházející, t. j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku
uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy
bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
Čl. IV.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Na nemovitostech uvedených v článku I. odst. 1. této smlouvy se dle sdělení obchodní
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické
zařízení v majetku této společnosti. Dle sdělení obchodní společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. se zde dále nachází vodovodní řad PVC DN 160 mm a PE DN 160 mm
a kanalizační stoka KA DN 300 mm. Jedná se o zařízení provozované touto společností
a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Zájmové území je zároveň dotčeno
plynárenským zařízením v majetku RWE Distribuční služby, s. r. o.: NTL plynovody
a přípojky.
3. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla nějaká jiná omezení,
závazky či právní vady.
4. Ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí zaniká
právní vztah bezúplatného užívání nemovitostí sjednaný na základě Smlouvy
o výpůjčce nemovitostí č. 35/2011 ze dne 18.7.2011.
Čl. V.
Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.
Čl. VI.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu
práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva
a povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
podává převodce.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
v podobě oboustranně uzavřených číslovaných dodatků smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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8. Ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem prohlašuje, že tato smlouva odpovídá
platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné a prověřené, a dále že tato
smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnověrné
a odůvodňují uzavření této smlouvy, jako nejvhodnější naložení s majetkem státu.

…………………………………

V Praze dne……………………..

..................................................
JUDr. Jaroslav Strouhal
I. náměstek generálního ředitele

V Ústí nad Labem……………..

..................................................
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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DOLOŽKA
ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“)
Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních úkonů
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami
č.102/2011, kterou se převádí
Pozemky
 parcela č. 1068/1, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití –
stavba LV 2488
 parcela č. 1072, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a
rekreační plocha
zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Klášterec nad Ohří, obec Klášterec
nad Ohří v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Chomutov,
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. 102/2011
včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. III., byla schválena Usnesením
č. …….……. ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje dne ……………...............…

V Ústí nad Labem dne …………………

………………………………………
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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