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

Rada Ústeckého kraje

Usnesení
z 30. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 18.09. 2013 od 10:05 hodin do 11:50 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/30R/2013
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 30. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Jitku Sachetovou
2. Mgr. Martina Kliku
Usnesení č. 2/30R/2013
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 30. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.

Usnesení č. 3/30R/2013
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 135/111R/2012 B Nakládání s majetkem
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z IV. volebního období
2012 – 2016
1.
Usnesení č. 96/5R/2013 B Nakládání s majetkem
2.
Usnesení č. 32/6R/2013 D Vstup do licenčního programu Microsoft EES pro školy
zřizované Ústeckým krajem
3.
Usnesení č. 82/7R/2013 B Nakládání s majetkem
4.
Usnesení č. 155/10R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ formou otevřeného řízení
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Usnesení č. 42/12R/2013 D-01 Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2013 – rozdělení dotací
Usnesení č. 18/13R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na poštovní
služby
Usnesení č. 53/13R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice – přestavba a
modernizace školní kuchyně“ formou otevřeného řízení
Usnesení č. 108/13R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 12/15R/2013 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Vozidla“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Usnesení č. 42/15R/2013 D-02 Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za
rok 2012 – schvalování účetních závěrek a výsledků hospodaření
Usnesení č. 42/15R/2013 D-03 Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za
rok 2012 – schvalování účetních závěrek a výsledků hospodaření
Usnesení č. 42/15R/2013 D-04 Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za
rok 2012 – schvalování účetních závěrek a výsledků hospodaření
Usnesení č. 160/15R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“
Usnesení č. 161/15R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Podbořansko“
Usnesení č. 10/16R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Usnesení č. 52/16R/2013 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „Terénní programy“ zadávané formou otevřeného řízení
Usnesení č. 52/16R/2013 C-03 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „Terénní programy“ zadávané formou otevřeného řízení
Usnesení č. 54/16R/2013 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „Terénní programy“ zadávané formou otevřeného řízení
Usnesení č. 40/19R/2013 C-02 Změna v rejstříku škol a školských zařízení a změny
zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Usnesení č. 44/19R/2013 G Školské rady
Usnesení č. 53/19R/2013 B Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který vyplývá
z výsledku veřejnosprávní kontroly - Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace
Usnesení č. 54/19R/2013 B Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který vyplývá
z výsledku veřejnosprávní kontroly – Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská
640, příspěvková organizace
Usnesení č. 55/19R/2013 B Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který vyplývá
z výsledku veřejnosprávní kontroly – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická
škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Usnesení č. 56/19R/2013 B Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který vyplývá
z výsledku veřejnosprávní kontroly – Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most,
Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
Usnesení č. 109/19R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 246/19R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji od 1. září 2013 do 31. prosince 2014
– Nízkoprahová denní centra v Roudnici nad Labem“ formou otevřeného řízení
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Usnesení č. 247/19R/2013 G-02 Vyhodnocení zadávajícího řízení veřejné zakázky na
služby s názvem „Podpora sociálních služeb v ústeckém kraji v období od 1. května 2013
do 31. prosince 2014 – Sociálně terapeutické dílny“ formou otevřeného řízení
Usnesení č. 7/22R/2013 C Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ - 2. část s názvem: KH Kalendář
Ústeckého kraje, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Usnesení č. 9/22R/2013 C Poskytování právních služeb Ústeckému kraji
Usnesení č. 16/22R/2013 D-01 Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Veřejná zakázka na dodavatele technologií – informační a
komunikační technologie pro operační řízení, radiokomunikace, přístupové a kamerové
systémy“ formou otevřeného řízení
Usnesení č. 19/22R/2013 C Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí
dotace
Usnesení č. 20/22R/2013 C Výzva Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako
Řídícímu orgánu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení č. 24/22R/2013 B Personální záležitosti ředitelek škol zřizovaných Ústeckým
krajem
Usnesení č. 28/22R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ formou otevřeného
řízení
Usnesení č. 36/22R/2013 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 37/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 38/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 39/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 40/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 41/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 42/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 43/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 44/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 45/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 58/22R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 77/22R/2013 B-02 Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové
organizace – Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
Usnesení č. 79/22R/2013 B Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12/SML2320 ze dne 29. 10. 2012
v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2012
Usnesení č. 88/22R/2013 D-01 Přidělení dotací z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 v roce 2013
Usnesení č. 88/22R/2013 D-02 Přidělení dotací z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 v roce 2013
Usnesení č. 89/22R/2013 B Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
Usnesení č. 9/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávka 12 ks stolů pro dispečery“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Usnesení č. 13/23R/2013 C Výkon zřizovatelských funkcí organizace Ústeckého kraje oblast školství
Usnesení č. 14/23R/2013 B-01 Stanovení účelové investiční dotace pro rok 2013 – Střední
odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
3

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.

Usnesení č. 15/23R/2013 C-01 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení
investičního fondu v roce 2013 a stanovení účelové investiční dotace pro rok 2013 –
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace
Usnesení č. 16/23R/2013 B Převod části prostředků rezervního fondu k posílení
investičního fondu– Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI,
příspěvková organizace
Usnesení č. 17/23R/2013 B Změna závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na
provoz – rok 2013, na základě převodu činností organizace na jiného zřizovatele
Usnesení č. 18/23R/2013 B Smlouva o úvěru – Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Usnesení č. 19/23R/2013 B Změna závazného ukazatele – příspěvku na provoz a
povinného odvodu z odpisů pro rok 2013 na základě slučování příspěvkových organizací
k 1. 9. 2013
Usnesení č. 21/23R/2013 B Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který vyplývá
z výsledku veřejnosprávní kontroly – Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace
Usnesení č. 22/23R/2013 B Odpis nedobytné pohledávky - Střední škola pedagogická,
hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Usnesení č. 23/23R/2013 B Odpis nedobytné pohledávky - Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková
organizace
Usnesení č. 24/23R/2013 B Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková
organizace - dodatek ke smlouvě o úvěru
Usnesení č. 27/23R/2013 C Stipendium Ústeckého kraje – 3. ročník 2006/2007 - výjimka
ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Usnesení č. 28/23R/2013 B Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání
do konce školního roku 2013/2014
Usnesení č. 29/23R/2013 D-02 Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozdělení dotace
Usnesení č. 38/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice – přestavba a
modernizace školní kuchyně“ formou otevřeného řízení
Usnesení č. 39/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle - Triangle City“ PD + IČ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Usnesení č. 40/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM“
zadávané formou otevřeného řízení
Usnesení č. 41/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem : „PL Petrohrad – stavební úpravy kanalizace“, SP, zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Usnesení č. 44/23R/2013 B Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-realizace úspor energie, ul.Pivovarská“ dodatečné
stavební práce
Usnesení č. 45/23R/2013 B Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Cyklostezka Ploučnice - dodatečné stavební práce č. 2“
Usnesení č. 46/23R/2013 B Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem
„ZŠ speciální a MŠ Ústí n. L. – stavební úpravy areálu školy“ – dodatečné stavební práce
Usnesení č. 47/23R/2013 B Změna termínu plnění „DD Meziboří – zateplení fasád a
REKO střech“ dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo č. 11/SML3173/RR/05/SP
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Usnesení č. 48/23R/2013 B Změna termínu plnění „Labská stezka č. 2 – etapa“ dodatkem
č. 1 k původní smlouvě o dílo č. 11/SML3173/RR/05/SP
Usnesení č. 49/23R/2013 C Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Regionální
muzeum v Teplicích-výměna oken v hlavní budově zámku“ zadávaná formou otevřeného
řízení
Usnesení č. 52/23R/2013 B Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem :
„SGVU Litoměřice – oprava fasády jezuitského kostela a zřízení depozitáře“, dodatečné
stavební práce a změna termínu dokončení
Usnesení č. 58/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – Domovy pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň – přístavba a zateplení objektu“ zadávané formou užšího
řízení
Usnesení č. 70/23R/2013 B Změna účelu čerpání finančních prostředků z investičního
fondu Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace pro rok
2013
Usnesení č. 71/23R/2013 B Žádost o změnu výše odpisů majetku u Oblastního muzea v
Chomutově, příspěvkové organizace a Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace na rok
2013
Usnesení č. 72/23R/2013 B Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení
investičního fondu u Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace pro rok 2013
Usnesení č. 73/23R/2013 C Žádost o změnu výše odpisů majetku u Galerie Benedikta
Rejta v Lounech, příspěvkové organizace na rok 2013
Usnesení č. 74/23R/2013 B Změna účelu čerpání finančních prostředků z investičního
fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace pro
rok 2013
Usnesení č. 76/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Terénní programy pro osoby žijící v Jirkově“ zadávané formou otevřeného řízení
Usnesení č. 77/23R/2013 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ formou otevřeného řízení
Usnesení č. 79/23R/2013 B Dodatek č. 2 ke smlouvě č.13/SML0061-SZ/17 na sociální
službu podpořenou v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
Usnesení č. 80/23R/2013 B Dodatky ke smlouvám na sociální služby podpořené v rámci
projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
Usnesení č. 85/23R/2013 C Strategie zaměstnanosti Ústeckého kraje – pracovní skupina
Usnesení č. 91/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem "Poskytování poštovních služeb" formou otevřeného řízení
Usnesení č. 92/23R/2013 D-01 Centralizované zadávání dodávek elektrické energie a
plynu
Usnesení č. 4/26R/2013 J-02 Regionální operační program Severozápad – finanční oprava
Usnesení č. 4/27R/2013 B Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
27/7Z/2013 v části 10, ze dne 26. 6. 2013
Usnesení č. 7/27R/2013 C Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů
Usnesení č. 9/27R/2013 B Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Usnesení č. 10/27R/2013 B Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje
Usnesení č. 13/27R/2013 D-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje- KH Kalendář
Ústeckého kraje“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Usnesení č. 14/27R/2013 C Návrh pana Pakosty na změnu zákona č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
Usnesení č. 15/27R/2013 C Poskytování právních služeb Ústeckému kraji
Usnesení č. 16/27R/2013 C Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
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99. Usnesení č. 17/27R/2013 C Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje - aktualizace
100. Usnesení č. 18/27R/2013 C-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Vozidlo pro HZS ÚK“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení"
101. Usnesení č. 25/27R/2013 C Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti
Krajská zdravotní, a.s.
102. Usnesení č. 28/27R/2013 C Informace o činnosti příspěvkové organizace Ústeckého kraje
– Krajské nemocnice, příspěvková organizace
103. Usnesení č. 30/27R/2013 C-01 Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK) - Individuální projekt „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
104. Usnesení č. 31/27R/2013 B Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí
dotace
105. Usnesení č. 32/27R/2013 C Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
106. Usnesení č. 36/27R/2013 B Aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve
středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012 – 2016
107. Usnesení č. 48/27R/2013 C Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 10/2013
108. Usnesení č. 54/27R/2013 B Odůvodnění významných veřejných zakázek zařazených do
Zásobníku ROP Severozápad 2013
109. Usnesení č. 57/27R/2013 Nakládání s majetkem
110. Usnesení č. 60/27R/2013 Nakládání s majetkem
111. Usnesení č. 61/27R/2013 Nakládání s majetkem
112. Usnesení č. 62/27R/2013 Nakládání s majetkem
113. Usnesení č. 63/27R/2013 Nakládání s majetkem
114. Usnesení č. 64/27R/2013 Nakládání s majetkem
115. Usnesení č. 65/27R/2013 Nakládání s majetkem
116. Usnesení č. 66/27R/2013 Nakládání s majetkem
117. Usnesení č. 67/27R/2013 Nakládání s majetkem
118. Usnesení č. 79/27R/2013 Nakládání s majetkem
119. Usnesení č. 80/27R/2013 Nakládání s majetkem
120. Usnesení č. 81/27R/2013 Nakládání s majetkem
121. Usnesení č. 82/27R/2013 Nakládání s majetkem
122. Usnesení č. 83/27R/2013 Nakládání s majetkem
123. Usnesení č. 84/27R/2013 Nakládání s majetkem
124. Usnesení č. 85/27R/2013 Nakládání s majetkem
125. Usnesení č. 86/27R/2013 Nakládání s majetkem
126. Usnesení č. 87/27R/2013 Nakládání s majetkem
127. Usnesení č. 88/27R/2013 Nakládání s majetkem
128. Usnesení č. 89/27R/2013 Nakládání s majetkem
129. Usnesení č. 90/27R/2013 Nakládání s majetkem
130. Usnesení č. 91/27R/2013 Nakládání s majetkem
131. Usnesení č. 92/27R/2013 Nakládání s majetkem
132. Usnesení č. 94/27R/2013 Nakládání s majetkem
133. Usnesení č. 96/27R/2013 Nakládání s majetkem
134. Usnesení č. 97/27R/2013 Nakládání s majetkem
135. Usnesení č. 98/27R/2013 Nakládání s majetkem
136. Usnesení č. 99/27R/2013 Nakládání s majetkem
137. Usnesení č. 101/27R/2013 Nakládání s majetkem
138. Usnesení č. 102/27R/2013 Nakládání s majetkem
139. Usnesení č. 103/27R/2013 Nakládání s majetkem
140. Usnesení č. 104/27R/2013 Nakládání s majetkem
141. Usnesení č. 105/27R/2013 Nakládání s majetkem
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142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.
159.
160.
161.
162.

163.
164.

165.
166.
167.

168.

169.
170.

Usnesení č. 106/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 107/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 108/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 109/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 110/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 111/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 255/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 256/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 258/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 260/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 261/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 264/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 266/27R/2013 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 268/27R/2013 B Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a obcí Otvice
Usnesení č. 269/27R/2013 B Informace o čerpání prostředků z podprogramu 298226 –
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
Usnesení č. 273/27R/2013 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Vejprtsko“
Usnesení č. 276/27R/2013 B Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace
Usnesení č. 280/27R/2013 B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/SML1062 ze dne 2. 7. 2013 v
rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013
Usnesení č. 281/27R/2013 B Změna zřizovací listiny č.j. 203/2001 příspěvkové
organizace Ústeckého kraje: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Usnesení č. 282/27R/2013 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2013 – změna v části usnesení
Usnesení č. 286/27R/2013 B Schválení projektového záměru „Presstrip 2013
Montanregion Krušné hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Fond malých
projektů
Usnesení č. 287/27R/2013 C-02 Projekt „Presstrip 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Fond malých projektů
Usnesení č. 288/27R/2013 B Dodatek č. 1 ke smlouvám č. 13/SML1055 a č. 13/SML1057
ze dne 22. 7. 2013 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2013
Usnesení č. 292/27R/2013 C-02 Aktualizace odpisových plánů a odvodů z investičních
fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Usnesení č. 294/27R/2013 B Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2014 – vyhlášení
Usnesení č. 295/27R/2013 D-02 Dofinancování sociálních služeb, které nebyly podpořeny
v dostatečné výši v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2013
Usnesení č. 299/27R/2013 C Vyhodnocení zadávajícího řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. září 2013 do 31.
prosince 2014 – Nízkoprahová denní centra v Roudnici nad Labem“ formou otevřeného
řízení
Usnesení č. 315/27R/2013 B-01 Fond vodního hospodářství ÚK
Usnesení č. 316/27R/2013 B Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci
na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ mezi Ústeckým krajem a
společností ASEKOL s.r.o.
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171. Usnesení č. 317/27R/2013 D-03 Přidělení dotací z Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 až 2013 v roce 2013
172. Usnesení č. 318/27R/2013 B Fond vodního hospodářství ÚK - dodatek ke smlouvě
173. Usnesení č. 320/27R/2013 B Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje
2013 – dotace oceněným obcím v soutěži Vesnice roku 2013
174. Usnesení č. 323/27R/2013 C Poskytnutí dotace destinačním agenturám na území
Ústeckého kraje
175. Usnesení č. 324/27R/2013 B Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o
poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013
176. Usnesení č. 327/27R/2013 B Změny zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové
organizace Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 63/25R/2009 C Projektové záměry „Cyklostezka Ploučnice“ a „Cyklostezka
Ohře“ na 31.12.2013
2. Usnesení č. 80/7R/2013 B Nakládání s majetkem na 04.10.2013
3. Usnesení č. 72/10R/2013 B Nakládání s majetkem na 31.05.2014
4. Usnesení č. 28/13R/2013 B Poskytování zdravotních služeb příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje v oblasti lůžkové zdravotní péče na 30.09.2013
5. Usnesení č. 35/13R/2013 B-01 „Ukončení projektu ChemClust – závěry a doporučení" na
31.10.2013
6. Usnesení č. 48/13R/2013 B-03 Výjimka z povinného odvodu odpisů majetku pro rok 2013 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace na 31.12.2013
7. Usnesení č. 266/19R/2013 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Propagace projektu Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních
cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ formou otevřeného řízení na 31.12.2013
8. Usnesení č. 67/23R/2013 B Silnice II. a III. třídy – navýšení rozpočtu na 09.10.2013
9. Usnesení č. 75/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Terénní programy pro osoby žijící v Ústí nad Labem“ zadávané formou jednacího
řízení s uveřejněním na 30.09.2013
10. Usnesení č. 78/23R/2013 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ zadávané formou otevřeného
řízení na 30.09.2013
11. Usnesení č. 100/27R/2013 Nakládání s majetkem na 15.12.2013

Usnesení č. 4/30R/2013
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Email Nemocnice následné péče Ryjice ze dne 22. 8. 2013

Usnesení č. 5/30R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vozidla pro složky IZS“
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
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I.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vozidla pro složky
IZS“ formou zjednodušeného podlimitní řízení

A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vozidla pro složky IZS“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2 . Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vozidla pro
IZS“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B)

rozhodla
1. podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení na I. část, jelikož na tuto
část nebyla podána žádná nabídka
2. podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona o zrušení zadávacího řízení na II. část,
jelikož na tuto část zakázky byla podána pouze jedna nabídka

C)

ukládá
Ing. Lubošovi Trojnovi, pověřenému vedením odboru kancelář hejtmana, zabezpečit
veškeré nezbytné úkony u této veřejné zakázky souvisejícím se zrušením zadávacího řízení
Termín: 20. 9. 2013

II.

Zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vozidla
pro složky IZS“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
rozhodla
1. O zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky dělené na dvě části s
názvem „Vozidla pro složky IZS“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona.
2. O rozdělení zakázky podle § 98 zákona na dvě části
- Část 1: Vozidlo pro Policii ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, automobil
nákladní do 3 500 kg (VAN)
- Část 2: Vozidlo pro Sdružení hasičů ČMS, Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje, 9ti místný transportér (minibus)
přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky a každá část
zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
3. O způsobu hodnocení nabídek na každou část zakázky podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena.
4. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů prokazované pro obě části společně:
 základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 technické kvalifikační předpoklady

A)
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- dle § 56 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 3
významných dodávek v oblasti dodávek vozidel typu VAN nebo minibus
poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí, minimální hodnota každé z těchto zakázek musí být alespoň 0,5 mil. Kč
bez DPH, přílohou tohoto seznamu musí být ke každé zakázce
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením, z jehož
obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
uchazečem.
4. O využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
5. O zaslání výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům
1.
2.
3.
4.
5.

B)

Autocentrum Elán s.r.o., Dvořákova 83, 415 10 Teplice-Srbice, IČO 40233049
Autosalon OKIM s.r.o., Masarykova 1028, 400 01, Ústí nad Labem, IČO
48290980
Autotip Novák, Jateční 1007/6, Ústí nad Labem 400 01, IČO 10461663
KŠV Group s.r.o, Obchodní zóna 250, Otvice, 431 11 Chomutov, IČO 25010611
S.&W. automobily s.r.o., Přístavní 823/35, 400 07 Ústí nad Labem, IČO
64833780

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. dle § 71 odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
2. Ing. Drahoslav Tesař, odbor kancelář hejtmana
3. Bc. Jana Chmelíková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
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1. RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí odd. tiskových informací
2. Jiří Čermák, odbor kancelář ředitele
3. Jaroslav Kotlík, odd. veřejných zakázek
2. dle § 59 odst. 2 zákona členy zvláštní komise pro účely posouzení kvalifikace ve složení:
1. Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
2. Ing. Drahoslav Tesař, odbor kancelář hejtmana
3. Bc. Jana Chmelíková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí odd. tiskových informací
2. Jiří Čermák, odbor KH
3. Jaroslav Kotlík, odd. veřejných zakázek
3. dle § 74 zákona členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
2. Ing. Drahoslav Tesař, odbor kancelář ředitele
3. Bc. Jana Chmelíková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek
4. Ing. Pavel Jeřábek, KŘ PČR ÚK
5. Ing. Jan Doubrava, SDH ČMS ÚK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí odd. tiskových informací
2. Jiří Čermák, odbor kancelář hejtmana
3. Jaroslav Kotlík, odd. veřejných zakázek
4. Ing. Luboš Milter – KŘ PČR ÚK
5. Jiří Henc, SDH ČMS ÚK
C)

ukládá
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání
nabídek, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 23. 9. 2013
2. Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit
přidělení veřejné zakázky uchazečům jejichž nabídka na příslušnou část zakázky byla
vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako
nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 2013

D) svěřuje
Oldřichu Bubeníčkovi, hetmanovi Ústeckého kraje, v souladu s ustanovením § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) rozhodování o námitkách podaných
v průběhu zadávacího řízení a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.
E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se shody, Ing. Luboše Trojnu, vedoucího odboru kancelář hejtmana, jako
gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této
veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávacím
řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace
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k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve
Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 6/30R/2013
Nominace nového zástupce Ústeckého kraje v síti ECRN
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se změnou zástupce Ústeckého kraje ve Výkonném výboru a Valné hromadě sítě ECRN,

B) odvolává
člena Rady Ústeckého kraje Jaroslava Komínka z funkce člena Výkonného výboru a Valné
hromady sítě ECRN za Ústecký kraj,
C)

jmenuje
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Petra Fialu do funkce člena Výkonného výboru a
Valné hromady sítě ECRN za Ústecký kraj,

D) pověřuje
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Petra Fialu zastoupením Ústeckého kraje na
zasedáních Výkonného výboru a Valné hromady sítě ECRN a 11. Kongresu ECRN
v Maastrichtu v termínu 23. – 24. 10. 2013,
E) ukládá
Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit účast Ústeckého
kraje na zasedáních sítě ECRN v Maastrichtu v termínu 23. – 24. 10. 2013.
Termín: 22. 10. 2013
Usnesení č. 7/30R/2013
Schválení darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Vršanskou uhelnou a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí peněžitého daru pro kraj od společnosti Vršanská uhelná a.s., ve
výši 3 000 000,- Kč a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 8/30R/2013
Dodatečné služby s názvem ,,Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Ústeckému
kraji“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
provedení dodatečných služeb Advokátní kanceláří Benešová, Beránek, Blaha, se sídlem:
Sokolovská 47/73, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČ: 714 64 689, a to za podmínek
uvedených ve Smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 14. 3. 2012, za cenu max.
300.000,-- Kč bez DPH, a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního, učinit další nezbytné úkony
související s rozhodnutím dle bodu A) tohoto usnesení, zejména zajistit uzavření dodatku ke
Smlouvě na poskytování právních služeb.
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Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 9/30R/2013
Účast zástupce Ústeckého kraje na zasedání FEDARENE v Chorvatsku dne 2.10.2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s účastí Ústeckého kraje na zasedání Správní rady a Valné hromady FEDARENE
v Tuheljske Toplice, Chorvatsko dne 2. 10. 2013,
B) schvaluje
účast Ing. Moniky Zeman a Ing. Markéty Pokorné coby zástupce Ústeckého
kraje na zasedání Správní rady a Valné hromady FEDARENE v Tuheljske Toplice,
Chorvatsko dne 2. 10. 2013,
C)

ukládá
Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru Kancelář hejtmana, zabezpečit účast Ústeckého
kraje na zasedání Správní rady a Valné hromady FEDARENE v Chorvatsku dne
2.10.2013.
Termín: 1. 10. 2013

Usnesení č. 10/30R/2013
Dodatky smluv k plnění veřejné zakázky VZ-KH-15/INV/2011 „Předtisková příprava, tisk a
distribuce Krajských novin Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
o uzavření dodatků smluv k plnění veřejné zakázky VZ-KH-15/INV/2011 „Předtisková
příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje“ dle příloh č. 3 a č. 4 tohoto
usnesení.
B) u k l á d á
1. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, připravit dodatky dle návrhů
z příloh č. 3 a 4 tohoto usnesení k podpisu.
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje uzavřít a podepsat dodatky dle návrhů
z příloh č. 3 a 4 tohoto usnesení.
Termín: 11. 10. 2013
Usnesení č. 11/30R/2013
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Mgr. Radka Scherfera, předsedy představenstva Krajské zdravotní a.s. na jednání Rady
Ústeckého kraje
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Usnesení č. 12/30R/2013
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
IČ:25488627 a dle Čl. 12 odst. 2 písm. v) Stanov společnosti, o prodeji těchto nemovitostí
− budova č.p. 1733, způsob využití: občanská vybavenost, nacházející se na pozemkové
parcele č. 2241/17
− pozemková parcela č. 2241/17 o výměře 278 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
vše zapsané na LV č. 5790, pro katastrální území Teplice-Trnovany, obec Teplice,
okres Teplice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Teplice,
a to formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů.

Usnesení č. 13/30R/2013
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, formou
věcného daru od:
-

, nar. dne
, bytem
televizor 42 PN450B-ZA v hodnotě 11 702,- Kč.

- LG

Usnesení č. 14/30R/2013
Veřejná zakázka na dodávky s názvem „Dodávka klimatizace sálu vč. měření a regulace“ –
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – průběžná informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
prohlášení společnosti CIATIK TRADE s.r.o. o tom, že chladící bloková jednotka CIAT
CHA/K 91 32 již není pro rok 2013 ve výrobním programu.
B) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 13/SML0770 ze dne 3.5.2013 na akci „Dodávka
klimatizace sálu vč. měření a regulace“ uzavřené mezi Ústeckým krajem a Ondřejem
Meissnerem spol. s r.o., dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
C) u k l á d á
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o
dílo s vybraným uchazečem.
Termín: 10. 10. 2013
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2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zajistit splnění všech následujících
úkonů k přípravě dodatku č.1 a předložit k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 10. 10. 2013

Usnesení č. 15/30R/2013
Mezikrajská spolupráce v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby
Rada Ústeckého kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření
Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Libereckým krajem dle
přílohy č. 6 tohoto usnesení

Usnesení č. 16/30R/2013
Informace o uzavřeném dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 13/SML0913 o poskytnutí
dotace.
B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 30. 10. 2013

Usnesení č. 17/30R/2013
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) s t a n o v í
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Bc. Martině Brhelové, ředitelce Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické
školy, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkové organizace, plat od 1. 9. 2013
(platový výměr č. 3374),
Mgr. Václavu Bůžkovi, zástupci ředitele Konzervatoře, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvkové organizace, plat od 1. 9. 2013 (platový výměr 3395)
Mgr. Bc. Janě Férové, ředitelce Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
VI, příspěvkové organizace, plat od 1. 10. 2013 (platový výměr č. 3375),
Ing. Jitce Francírkové, ředitelce Střední odborné školy, Litvínov – Hamr, příspěvkové
organizace, plat od 1. 10. 2013 (platový výměr č. 3376)
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B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 11. 10. 2013

Usnesení č. 18/30R/2013
Doporučení ke konání přijímacích zkoušek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
přednesenou informaci dle důvodové zprávy.

B)

vyjadřuje zájem
konat ve školách zřizovaných Ústeckým krajem v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách v denní formě vzdělávání pro školní rok 2014/2015 přijímací zkoušku do
čtyřletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou dle varianty č. II
předloženého materiálu.

C)

doporučuje
ředitelům středních škol zřizovaných Ústeckým krajem konat v rámci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní rok 2014/2015 přijímací
zkoušku do čtyřletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou dle
varianty č. II předloženého materiálu.

D)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části C) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2014

Usnesení č. 19/30R/2013
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení investičního fondu– Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)souhlasí
s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení investičního fondu Střední školy
obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace,
IČO: 00082627, sídlo: Ústí nad Labem, Keplerova 7, PSČ: 400 07 ve výši 185 tis. Kč, na
nákup autobusu.
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013
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Usnesení č. 20/30R/2013
Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky
hardwaru a softwaru pro VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013” formou zjednodušeného podlimitního
řízení zadavatelem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávky hardwaru a softwaru pro VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávky hardwaru a softwaru pro VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Dodávky hardwaru a softwaru pro VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu.

B)

souhlasí
1. s vyloučením uchazečů ze zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávky hardwaru a softwaru pro VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, podle ustanovení § 76
odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „zákon“), protože nabídky těchto uchazečů nevyhověly požadavkům dle
ustanovení § 76 odst. 1 zákona:
Poř. číslo
nabídky

Obchodní firma / název /
jméno, sídlo, IČO uchazeče

Důvod pro vyřazení nabídky

2.

CESAR TRADE, s.r.o., Petra
Bezruče 3189, 407 47
Varnsdorf, IČO: 27273733

Uchazeči v nabídce chybí položky
software pro grafiky, software pro
elektrotechniky, update softwaru MTS,
zálohovací software pro hypervisor a
software pro vizualizace.
Uchazeč v nabídce nemá cenu držáku
projektoru, projektor Benq W710ST
nemá požadovanou svislost 2700 ANSI I
(pouze 2500) a z nabídky není zřejmé,
zda je v ceně zahrnut i software.
Uchazeč v nabídce nesplňuje
požadované obchodní podmínky, a sice
záruční podmínky, smluvní pokutu za
překročení doby plnění, pokutu za
zjištěné vady a lhůtu na odstranění
závad.

z části 4.

3.
z části 1.

1.
z části 2.

CESAR TRADE, s.r.o., Petra
Bezruče 3189, 407 47
Varnsdorf, IČO: 27273733

DeCe COMPUTERS s.r.o.,
Žerotínova 378, 405 01 Děčín
III-Staré Město, IČO:
44567626

2. se zadáním veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky hardwaru a softwaru pro
VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, část 1. s názvem „Interaktivní zařízení“ zadavatelem Vyšší
odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace podle ustanovení § 81
odst. 1 písm. b) zákona, uchazeči ART Vision spol. s r.o., Švermova 344, 460 10
Liberec 10, IČO: 25412540, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 346.700,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 21% 419.507,00 Kč.
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3. se zadáním veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky hardwaru a softwaru pro
VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, část 2. s názvem „Notebooky a záznamová zařízení“
zadavatelem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona, uchazeči CESAR TRADE, s.r.o., Petra
Bezruče 3189, 407 47 Varnsdorf, IČO: 27273733, za podmínek uvedených v jeho
nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 573.042,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 21% 693.380,82 Kč.
4. se zadáním veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky hardwaru a softwaru pro
VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, část 3. s názvem „Počítače a ostatní hardware“ zadavatelem
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace podle ustanovení
§ 81 odst. 1 písm. b) zákona, uchazeči C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10,
636 00 Brno, IČO: 27675645, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 1.208.195,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 21% 1.461.915,95 Kč.
5. se zadáním veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky hardwaru a softwaru pro
VOŠ a SŠ Varnsdorf - 2013”, část 4. s názvem „Software“ zadavatelem Vyšší odborná
škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace podle ustanovení § 81 odst. 1
písm. b) zákona, uchazeči JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, 40801
Rumburk, IČO: 47287985, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 667.010,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 21% 807.082,10 Kč.

Usnesení č. 21/30R/2013
Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
adaptačních kurzů – ubytování a stravné” formou zjednodušeného podlimitního řízení
zadavatelem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Zajištění adaptačních kurzů – ubytování a stravné”, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Zajištění adaptačních kurzů – ubytování a stravné”, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 8. 2013 na plnění veřejné zakázky
na služby s názvem „Zajištění adaptačních kurzů – ubytování a stravné”, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 8. 2013 na plnění veřejné zakázky
na služby s názvem „Zajištění adaptačních kurzů – ubytování a stravné”, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
B)

souhlasí
1. s vyloučením uchazeče V.M.ESET, a.s., Boleslavova 17, 140 00 Praha 4, IČO:
25080636 ze zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
adaptačních kurzů – ubytování a stravné”, podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
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„zákon“), protože nabídka uchazeče obsahovala dle ustanovení § 77 odst. 1 mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a její písemné
odůvodnění uchazečem posoudila hodnotící komise dle ustanovení § 77 odst. 6 jako
neopodstatněné. Uchazeč mimořádně nízkou cenu ubytování neodůvodnil vůbec a
mimořádně nízkou cenu stravování odůvodnil uchazeč nedostatečně, pouze finančním
rozpisem cen jednotlivých jídel, bez kalkulace.
2. se zadáním veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění adaptačních kurzů –
ubytování a stravné” zadavatelem Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona, uchazeči
NATURA Rumburk, s.r.o., Šluknovská 181/42, 408 01 Rumburk, IČO: 64051854,
za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 1.734.600,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 15% 1.994.790,00 Kč.

Usnesení č. 22/30R/2013
Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka ICT
technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace” formou zjednodušeného podlimitního řízení zadavatelem
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 5. 2013 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 24. 5. 2013 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení nabídek ze dne 24. 5. 2013 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Protokol o druhém posouzení nabídek ze dne 13. 6. 2013 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
5. Protokol o dokončení posouzení nabídek ze dne 17. 6. 2013 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
6. Protokol o hodnocení nabídek ze dne 17. 6. 2013 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.
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7. Rozhodnutí zadavatele o zrušení úkonů hodnotící komise a ustanovení nové hodnotící
komise dle § 79 odst. 5 zákona 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v plném znění ze dne
19. 7. 20123, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
8. Protokol o posouzení nabídek ze dne 25. 7. 2013 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 8
předloženého materiálu.
9. Protokol o dokončení posouzení nabídek ze dne 30. 7. 2013 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 9
předloženého materiálu.
10. Protokol o hodnocení nabídek ze dne 30. 7. 2013 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 10
předloženého materiálu.
11. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 7. 2013 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, dle přílohy č. 11
předloženého materiálu.
B)

souhlasí
1.
s vyloučením uchazečů ze zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávka ICT technologie na školu – Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace“, podle ustanovení § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „zákon“), protože nabídky těchto uchazečů nevyhověly požadavkům dle
ustanovení § 76 odst. 1 zákona:
Obchodní firma/ jméno a
Poř. č.
příjmení uchazeče/ sídlo/adresa/
nabídky
IČO

2.

Důvod pro vyřazení nabídky
Z písemného vysvětlení uchazeče je patrno,
že položka „Reproduktory” nesplňuje
požadované parametry uvedené v zadávací
dokumentaci.

5.

Z + M Partner, spol. s r.o.,
Valchařská 3261/17, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO: 26843935

8.

GraphTech spol. s r.o., Lobezská Uchazeč v písemném vysvětlení změnil
214/9, 326 00 Plzeň, IČO: položku „Multifunkční tiskárna” a tím
25238051
změnil nabídku.

se zadáním veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka ICT technologie na školu –
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace“ zadavatelem Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace podle ustanovení § 81 odst. 1 písm.
b) zákona, uchazeči C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno Židenice, IČO: 27675645, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 964.010,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 21% 1.166.452,10 Kč.
Nabídková cena bez DPH snížená o 15% dle § 101 odst. 4 zákona pro potřeby hodnocení
819.408,50 Kč.
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Usnesení č. 23/30R/2013
Souhlas s novým vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a
Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci”, část II. s názvem „Souhrnná zakázka
na dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad
Labem, příspěvkovou organizaci CZ.1.07/1.5.00/34.0757“, formou zjednodušeného podlimitního
řízení, zadavatelem Stření škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, část II na plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu,
řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci”, část II. s
názvem „Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu, řemesel,
služeb a Základní
školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci
CZ.1.07/1.5.00/34.0757“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Odstoupení od dodávky na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Souhrnná
zakázka na dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní
školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci”, část II. s názvem „Souhrnná zakázka na
dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizaci CZ.1.07/1.5.00/34.0757“, uchazeče DeCe
COMPUTERS s.r.o., Žerotínova 378, 405 01 Děčín III, IČO: 44567626, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
B)

souhlasí
1.se zadáním veřejné zakázky na dodávky s názvem „Souhrnná zakázka na dodávku ICT
techniky pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem,
příspěvkovou organizaci”, část II. s názvem „Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky
pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou
organizaci CZ.1.07/1.5.00/34.0757“ zadavatelem Stření škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, podle ustanovení § 82 odst. 4
zákona, uchazeči SOVA PC s.r.o., Ve Struze 3464/3d, 400 11 Ústí nad Labem, IČO:
62740938, který se umístil jako druhý v pořadí, protože vybraný uchazeč DeCe
COMPUTERS s.r.o., Žerotínova 378, 405 01 Děčín III, IČO: 44567626 písemně odstoupil
od uzavření smlouvy, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 551.930,00 Kč.
Nabídková cena s DPH 21% 667.835,30 Kč.
2.odmítne-li i uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu, se zadáním veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky pro Střední
školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci”,
část II. s názvem „Souhrnná zakázka na dodávku ICT techniky pro Střední školu obchodu,
řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci
CZ.1.07/1.5.00/34.0757“ zadavatelem Stření škola obchodu, řemesel, služeb a Základní
škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, podle ustanovení § 82 odst. 4 zákona,
uchazeči AZ COMP s.r.o., Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25018221,
který se umístil jako třetí v pořadí, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH 593.540,00 Kč.
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Nabídková cena s DPH 21% 718.183,40 Kč.

Usnesení č. 24/30R/2013
Souhlas s novým zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Realizace
seminářů a ukázkového předvádění profesí instalatér a strojní mechanik” formou
zjednodušeného podlimitního řízení zadavatelem Střední škola stavební a technická, Ústí nad
Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zrušením původního zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Realizace
seminářů a ukázkového předvádění profesí instalatér a strojní mechanik“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení zadavatelem Střední škola stavební a technická, Ústí
nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace, podle ustanovení § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „zákon”), protože se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. s novým zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Realizace
seminářů a ukázkového předvádění profesí instalatér a strojní mechanik“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38
zákona, zadavatelem Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského
5, příspěvková organizace, IČO: 18385061, dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
3. se způsobem hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
4. s požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci;
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 3
významných služeb realizací ukázkových předvádění řemesel/profesí Instalatér a
Strojní mechanik na základních školách, realizovaných uchazečem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, minimální hodnota každé z
těchto dodávek musí být alespoň 500.000,- Kč bez DPH, přílohou tohoto seznamu
musí být ke každé zakázce:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo
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2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bydlo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč v nabídce čestným prohlášením dle § 62 odst. 3
zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky uchazečem.
5. s využitím práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
6. se zasláním výzvy těmto zájemcům:
1.
Terrafades House s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno – Královo Pole,
IČO: 29359601
2.
RUBELIT INVEST s.r.o., U Ladronky 1145/42, 169 00 Praha – Břevnov,
IČO: 24141992
3.
Miroslav Prokůpek, 281 63 Klášterní Skalice 32, IČO: 88058221
4.
Adme Trade s.r.o., Neumannova 1453/28, 156 00 Praha – Zbraslav, IČO:
24180831
5.
Lukáš Výtiska, K učilišti 43/22, 102 00 Praha – Štěrboholy, IČO: 71514945
7. s pověřením hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
8. se jmenováním hodnotící komise dle § 74 zákona ve složení:
- členové hodnotící komise:
1.
Ing. Josef Kotkolík, DiS, projektový manager
2.
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., ředitel školy
3.
Jaroslava Weinertová, zaměstnanec školy
4.
Ing. Patrick Gurský, zaměstnanec školy
5.
Ing. Jaroslav Jirkovský, KÚ ÚK
- náhradníci členů hodnotící komise ve složení:
1.
Jiří Ševčík, zaměstnanec školy
2.
Jan Mariáš, příjmení, zaměstnanec školy
3.
Ing. Karel Filas, zaměstnanec školy
4.
Jiřina Stejskalová, zaměstnanec školy
5.
Ing. Martin Strakoš, KÚ ÚK
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Usnesení č. 25/30R/2013
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
příjmy UZ 33 040 – přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 96 tis. Kč
běžné výdaje UZ 33 040 – zvýšení o částku 96 tis. Kč – účelová dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu „Vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013, č.j. MŠMT-12072/2013-22“ pro organizace
(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) :

krajské školy – zvýšení o částku 96 tis. Kč

B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí změnu závazných ukazatelů daného UZ
33 040 na jednotlivé školy a školská zařízení dle části A) tohoto usnesení.
C)

ukládá
Janě Vaňhové, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 10. 2013

Usnesení č. 26/30R/2013
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
A) dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o
45 403 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 203 876 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 839 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele
Radou Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 839 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 839 tis. Kč – příspěvek
zřizovatele pro Střední školu zahradnickou
a zemědělskou Antonína Emanuela
Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkovou
organizaci
2) zvýšení o částku 38 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele
Radou Ústeckého kraje
příjmy
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ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 38 tis. Kč – vratka v rámci vyúčtování
investiční účelové dotace od Ústavu sociální
péče Lobendava, příspěvkové organizace
kapitálové výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 38 tis. Kč – účelová investiční dotace pro
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkovou
organizaci na opravu umývárny v hlavní budově
organizace
3) zvýšení o částku 1 113 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 1 113 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 988 tis. Kč – pojistné plnění
pro příspěvkové organizace:
 v rámci červnových povodní – 933 tis. Kč:
 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem –
900 tis. Kč
 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov – 33 tis. Kč
 v rámci ostatních pojistných událostí – 55 tis. Kč:
 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov – 50 tis. Kč
 Gymnázium, Chomutov – 3 tis. Kč
 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice – 2 tis. Kč
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 125 tis. Kč – pojistné plnění pro příspěvkové
organizace:
 Ústav sociální péče Lobendava – 46 tis. Kč
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice – 79 tis. Kč
4) zvýšení o částku 1 576 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 576 tis. Kč – dotace Evropské unie:
 1 466 tis. Kč – UZ 124 – projekt „Listen to the Voice of Villages“ - Provincia
autonoma di Trento
 110 tis. Kč – projekt „Progress – EMPAC“ - The London Borough of Ealing
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
1 576 tis. Kč – financování připravovaných projektů
5) zvýšení o částku 25 079 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 25 079 tis. Kč – dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy:
 UZ 33 018 - zvýšení o částku 8 895 tis. Kč
 UZ 33 019 – zvýšení o částku 2 471 tis. Kč
 UZ 33 031 – zvýšení o částku 13 042 tis. Kč
 UZ 33 043 – zvýšení o částku 671 tis. Kč
běžné výdaje
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odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 25 079 tis. Kč – účelová
dotace v rámci rozvojových programů pro
příspěvkové organizace:
 UZ 33 018 – zvýšení o částku 8 895 tis. Kč – „Program na podporu škol, které
realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se
znevýhodněním v roce 2013“ pro příspěvkové organizace dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
 UZ 33 019 – zvýšení o částku 2 471 tis. Kč – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK):
• Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf – „Inovace
vzdělávacích programů a zkvalitnění vazeb mezi školou,
zaměstnavateli a institucemi“ – 1 275 tis. Kč
• Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most – „Inovace a modernizace
vzdělávání a odborné praxe vyšších odborných škol“ –
1 196 tis. Kč
 UZ 33 031 – zvýšení o částku 13 042 tis. Kč – OPVK – „EU peníze školám“
pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu
 UZ 33 043 – zvýšení o částku 671 tis. Kč – „Podpora implementace Etické
výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících
víceletých gymnázií v roce 2013“ pro příspěvkové organizace dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
6) zvýšení o částku 68 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 010 – zvýšení o částku 68 tis. Kč –
neinvestiční účelový transfer od
Úřadu práce České republiky
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 010 – zvýšení o částku 68 tis. Kč – státní příspěvek na
výkon pěstounské péče

7) zvýšení o částku 10 507 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 10 507 tis. Kč – neinvestiční účelový
transfer Ministerstva práce a
sociálních věcí:
 UZ 13 233 – zvýšení o částku 507 tis. Kč
 UZ 13 307 – zvýšení o částku 10 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 10 507 tis. Kč:
 UZ 13 233 – zvýšení o částku 507 tis. Kč – Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost – realizace projektu „Podpora plánování a
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transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“ – platy, ostatní
osobní výdaje a související povinné odvody
 UZ 13 307 – zvýšení o částku 10 000 tis. Kč – zajištění výplaty státního
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
období červenec až září roku 2013:
• Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace –
2 000 tis. Kč
• Dětský domov a Školní jídelna, Most, příspěvková organizace
– 1 000 tis. Kč
• Élie, o. s., Chomutov – 2 000 tis. Kč
• Fond ohrožených dětí, o. s., Praha (8 organizací na území
Ústeckého kraje) – 5 000 tis. Kč
8) zvýšení o částku 696 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 696 tis. Kč:
 UZ 400 – zvýšení o částku 150 tis. Kč – dotace města Roudnice nad Labem
 UZ 98 335 – zvýšení o částku 546 tis. Kč – dotace z Ministerstva financí
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 696 tis. Kč:
 UZ 400 – zvýšení o částku 150 tis. Kč – na zajištění lékařské pohotovostní
služby ve spádové oblasti Roudnicka v roce 2013 – všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost
 UZ 98 335 – zvýšení o částku 546 tis. Kč – neinvestiční transfer prostředků na
úhradu činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou podle přílohy
č. 5 předloženého materiálu
9) zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 29 009 – zvýšení o částku 1 500 tis. Kč – dotace
z Ministerstva zemědělství
přijaté investiční transfery – UZ 29 517 – zvýšení o částku 1 500 tis. Kč – dotace
z Ministerstva zemědělství
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 29 009 – zvýšení o částku 1 500 tis. Kč –
meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 29 517 – zvýšení o částku 1 500 tis. Kč –
meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
10) zvýšení o částku 250 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 250 tis. Kč – dotace z Ministerstva
financí:
 UZ 98 035 – zvýšení o částku 150 tis. Kč
 UZ 98 297 - zvýšení o částku 100 tis. Kč
běžné výdaje
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odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 250 tis. Kč:
 UZ 98 035 – zvýšení o částku 150 tis. Kč – úhrada ozdravných protiradonových
opatření
 UZ 98 297 – zvýšení o částku 100 tis. Kč – zajištění likvidace prošlých léčiv
11) zvýšení o částku 2 237 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 007 – zvýšení o částku 2 237 tis. Kč – dotace
z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 33 007 – zvýšení o částku
2 237 tis. Kč – II. Technická pomoc
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
v oblasti
podpory 5.1 a 5.3 – rezerva:
– oblast podpory 5.1 – 2 212 tis. Kč
– oblast podpory 5.3 – 25 tis. Kč
B) dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků při zachování
celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 203 876 tis. Kč:
1) přesun ve výši 100 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 100 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 100 tis. Kč – analýzy zajištění efektivní
činnosti provozu příspěvkových organizací
2) přesun ve výši 706 tis. Kč
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – snížení o částku 706 tis. Kč:
 Krajské nemocnice, příspěvková organizace – 625 tis. Kč – příspěvek na provoz
 Program Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj – 81 tis. Kč – výdaje vynaložené
v souvislosti
s proplácením
dohod
o
pracovní činnosti – znalecké komise,
prostředky vynaložené za zahraniční
služební cesty v rámci konference „Světová
zdravotnická konference“
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 706 tis. Kč:
 ostatní osobní výdaje – 606 tis. Kč
 cestovné – 100 tis. Kč
3) přesun ve výši 700 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 700 tis. Kč – ekonomické a
personální
systémy
v příspěvkových
organizacích
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 700 tis. Kč:
 komplexní klimatizace budovy „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje –
400 tis. Kč
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 místnost pro digitalizaci dokumentů – 300 tis. Kč
4) přesun ve výši 450 tis. Kč
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 13 – snížení o částku 450 tis. Kč –
poradenská činnost v oblasti veřejné
dopravy
odbor kanceláře ředitele – zvýšení o částku 450 tis. Kč:
 ostatní osobní výdaje – 420 tis. Kč
 cestovné – 15 tis. Kč
 pohoštění – 15 tis. Kč
5) přesun ve výši 500 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 500 tis. Kč – centrální rezerva
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 500 tis. Kč – sdružení
Terezín-město
změn,
zájmové
sdružení
právnických osob

Usnesení č. 27/30R/2013
Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí roku 2013, včetně jím zřízených
příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

ukládá
1. Mgr. Ivě Johnové, vedoucí odboru kontroly zařadit do plánu kontrol celkové posouzení
vedení účetnictví a ekonomiky formou služby (prověření souladu veřejné zakázky
s platnými předpisy a prověření uzavřené smlouvy z pohledu výhodnosti) a posouzení
efektivity kalkulací doplňkové činnosti u Dětského domova a Školní jídelny, Ústí nad
Labem, Truhlářova, příspěvkové organizace
Termín: 31. 12. 2013
2. Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče písemně upozornit
ředitele Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace o povinnosti účtovat o nákladech a
výnosech bez zbytečného odkladu v průběhu účetního období podle ust. § 8 odst. 5
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Termín: neprodleně

Usnesení č. 28/30R/2013
Dodatečné schválení účetních závěrek u příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2012
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
mimořádné účetní závěrky sestavené k 31. 7. 2013 příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Ústavu sociální péče, Lobendava, Konzervatoře, Teplice a Základní umělecké školy, Ústí nad
Labem, Neštěmice dle přílohy č. 3 – 5 předloženého materiálu,
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B)

schvaluje
1. dle ust. § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrky příspěvkových organizací
Ústeckého kraje sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v souladu s ust. § 18 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do
jejich fondů dle přílohy č. 7 tohoto usnesení,

C)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí,
1. seznámit ředitele příspěvkových organizací s rozhodnutím podle části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2013
2. pro účely předání do centrálního systému účetních informací státu zpracovat protokol o
schvalování účetní závěrky v souladu s ust. § 23 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, a předat jej na
ekonomický odbor k vložení do centrálního systému účetních informací státu
Termín: 30. 9. 2013

Usnesení č. 29/30R/2013
Pohledávka - Stipendium Ústeckého kraje - uznání závazku a dohoda o splátkách
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Uznání závazku a dohody o splátkách, k uspokojení
pohledávky ve výši 30 510,- Kč a smluvní pokuty ve výši 3 295,- Kč, tedy celkem 33 805,Kč, s dlužníkem
, r.č.:
trvale bytem
, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 30/30R/2013
Statut a plán práce Finanční a investiční komise RÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1 . statut Finanční a investiční komise Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 –
2016
2. plán práce Finanční a investiční komise Rady Ústeckého kraje na rok 2013

Usnesení č. 31/30R/2013
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „DD Meziboří – zateplení fasád a
REKO střech“ - dodatečné stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l a
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o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce s názvem
„DD Meziboří – zateplení fasád a REKO střech“ a o uzavření dodatku č. 2 k původní smlouvě
o dílo dle předloženého změnového listu č. 2, původnímu dodavateli: ALLKON s.r.o.
Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ 25008196, se kterým byla uzavřena původní smlouva o
dílo.
Původní cena dle SoD:
13 005 294,02 Kč bez DPH
Dodatečné práce dle dodatku č. 2:
289 532,04 Kč bez DPH
Méněpráce – odpočty dle dod.č.2:
- 295 298,10 Kč bez DPH
Výsledná cena dle dodatku č. 2:
12 999 527,96 Kč bez DPH
B)

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
veřejné zakázky, připravit a předložit dodatek č. 2 k původní smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 12. 10. 2013
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 12. 10. 2013

Usnesení č. 32/30R/2013
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zámek Nový Hrad Jimlín –
úpravy 2.NP severního křídla na 3.nádvoří“ – dodatečné stavební práce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l a
o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce
s názvem „Zámek Nový Hrad Jimlín – úpravy 2.NP severního křídla na 3. nádvoří“ a o
uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě o dílo č. 13/SML0973/INV/14/SP-023.12 ze dne
7. 6. 2013 s dodavatelem FRK s r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO: 61324817, se
kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo.
Původní cena dle SoD:
2 822 751,68 Kč bez DPH
Vícepráce:
492 800,00 Kč bez DPH
Méněpráce:
596 288,00 Kč bez DPH
Výsledná cena dle dodatku č. 1:
2 719 263,68 Kč bez DPH
B)

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
veřejné zakázky, připravit a předložit dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 10. 2013
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 31. 10. 2013

Usnesení č. 33/30R/2013
Změna dílčích termínů plnění „II/246 Budyně - Koštice + most Břežany“ PD - dodatkem č. 3 ke
smlouvě č. 11/SML2516/INV/031/PD
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o změně termínu plnění „II/246 Budyně – Koštice + most Břežany“ dodatkem č. 3 k původní
smlouvě o dílo č. 11/SML2516/INV/031/PD, a to do 7 týdnů po ukončení majetkoprávního
vypořádání.
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B)

ukládá
Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu investičního odboru, připravit a předložit dodatek ke
smlouvě o dílo s uvedenou změnou termínu k podpisu.
Termín: 15. 10. 2013

Usnesení č. 34/30R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REKO areálu ZZS
ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ dle přílohy č. 3
předloženého materiálu
4 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek II. na plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
B)

rozhodla
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o zrušení zadávacího řízení, protože se
v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel v zadávacích
podmínkách stanovil nejednoznačné podklady k ocenění výkazu výměr elektro.

C)

ukládá
Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit veškeré nezbytné
úkony u této veřejné zakázky souvisejícím se zrušením zadávacího řízení
Termín: 15. 10. 2013

Usnesení č. 35/30R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby na aktualizaci projektové dokumentace
u akce zařazené do Zásobníku ROP Severozápad 2013 s názvem „Nová komunikace u města
Chomutova I., II. a III. etapa“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1 . Protokol z jednáním v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Nová komunikace u města Chomutova I., II. a III. etapa“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
2 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Chomutova I., II. a III. etapa“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Chomutova I., II. a III. etapa“ dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
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B)

rozhodla
O výběru nejvhodnější nabídky podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) a o přidělení této veřejné zakázky
uchazeči ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČO: 25024671, doručovací
adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov, za podmínek uvedených v jeho nabídce:
•
•
•

C)

Nabídková cena bez DPH:
1 740 000,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH: 2 105 400,00 Kč
Realizace v týdnech od podpisu smlouvy: do 2 týdnů od nabytí právní moci stavebního
povolení

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat dodatek č. 5 ke
smlouvě č. 1701/2009/INV/003/PD s vybraným uchazečem na tuto veřejnou zakázku.
Termín: 30. 9. 2013
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucí odboru investičního, zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření dodatek č. 5 ke smlouvě č.
1701/2009/INV/003/PD na plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit
ho k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 9. 2013

Usnesení č. 36/30R/2013
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ obchodu, řemesel,
služeb a ZŠ Ústí n. L. – vybudování kanalizace a úprava dvora (Fügnerova)“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ obchodu,
řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L. – vybudování kanalizace a úprava dvora (Fügnerova)“
formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25
písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“), na základě projektové dokumentace zpracované Ctiborem Žežulkou
(ZEFRAPROJEKT) Ústí n. L.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
– celková nabídková cena - váha 85 %,
– termín plnění od předání staveniště v týdnech - váha 10 %,
–
délka poskytované záruky v měsících, nejméně 24 měsíců, nejvýše však 60 měsíců váha 5 %
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53, odst.3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů (jde o osobou odpovědnou za živnost vázanou „Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování“)
ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek v posledních 5 letech, a to pouze v objemu každé vyšší jak 2
mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a jako přílohu
seznamu osvědčení objednatelů o řádném plnění všech v seznamu uvedených
zakázek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně;
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že zájemce doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika
nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením, z jehož
obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
uchazečem.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům:
1)
ISTAR spol. s.r.o., Drážďanská 37, 400 07 Ústí n. L., IČO: 41327331
2)
Severočeská stavební a.s., Velká Hradební 17, Ústí n. L., IČO: 25458426
3)
Stavební firma NAO, s r.o., K Vápence 448, 415 61 Teplice, IČO: 47784776
4 ) HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice, IČO: 40232981
5 ) ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 374, 407 11 Děčín XXXII-Boletice n. L., IČO:
25480065

B)

jmenuje
1. členy komise pro otevírání obálek podle § 71 odst. 1 zákona
1. Jaroslav Kotlík, odd. veřejných zakázek odboru INV
2. Ing. František Končel, vedoucí odboru INV
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3. Vitalij Černecký, referent oddělení INV
náhradníky členů komise pro otevírání obálek:
1. Věra Hejnová, odd. veřejných zakázek odboru INV
2. Ing. Zdeněk Teufl, ved. odd. INV
3. František Rýsl, referent oddělení INV
2. členy zvláštní komise pro účely posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona ve
složení:
1. Jaroslav Kotlík, odd. veřejných zakázek odboru INV
2. Ing. František Končel, vedoucí odboru INV
3. Vitalij Černecký, ref. odd. INV
náhradníky členů zvláštní komise pro posouzení kvalifikace ve složení:
1. Věra Hejnová, odd. veřejných zakázek odboru INV
2. Ing. Zdeněk Teufl, ved. odd. INV
3. František Rýsl, referent oddělení INV
3. členy hodnotící komise podle § 74 zákona ve složení:
1. Jana Vaňhová, členka Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jaroslav Jirkovský, referent odboru SMT
3. Vitalij Černecký, odd. investic a údržby majetku kraje odboru INV
4. Ing. František Končel, vedoucí odboru INV
5. Mgr. Pavel Caitaml, ředitel ŠŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L. p. o.
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Dagmar Waicová, členka ZÚK a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost ZÚK
2. Josef Suchánek, referent odboru SMT
3. František Rýsl, referent odd. investic a údržby majetku kraje odboru INV
4. Ing. Zdeněk Teufl, ved. odd. INV
6. Ing. Jana Sobotová, zástupce ředitele SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n. L.
C)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 2013

Usnesení č. 37/30R/2013
Žádost o vrácení jistoty složené v rámci veřejné zakázky „Regionální muzeum v Teplicíchvýměna oken v hlavní budově zámku“ zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Žádost firmy METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most, IČO:
61538213, z 3.9.2013 o vrácení složené jistoty ve výši 110 000 Kč, která dle ustanovení §
67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „zákon“) připadla zadavateli, protože firma METALL QUATRO spol. s r.o.
jako vybraný uchazeč neposkytla součinnost k uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem zakázky „Regionální muzeum v Teplicích-výměna
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B)

C)

oken v hlavní budově zámku“ dle § 82 odst. 4 zákona, dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu.
2. Informaci o průběhu jednání o uzavření smlouvy s firmou METALL QUATRO spol. s r.o.
a o ústním projednání žádosti o vrácení složené jistoty na jednání dne 6.9.2013.
rozhodla
v souladu s ustanovením § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o tom, že žádost o vrácení poskytnuté peněžní
jistoty ve výši 110.000,00 Kč včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, když vybraný
uchazeč METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most, IČO: 61538213,
neposkytl součinnost k uzavření smlouvy, je nedůvodná, a jistota nebude firmě METALL
QUATRO spol. s r.o. vrácena.
ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, ve spolupráci s odborem
ekonomickým, zabezpečit všechny potřebné úkony související s přeúčtováním přijaté peněžní
jistoty ve výši 110 000 Kč, včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, ve prospěch
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2013

Usnesení č. 38/30R/2013
Smluvní pokuta za překročení sjednané doby plnění ve veřejné zakázce na stavební práce s
názvem „VOŠ a SPŠ stavební DC-Reko části fasády vč. výplní otvorů 1. a 2. etapa“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. dopis s názvem Vyjádření k dopisu poslaného e-mailem ze dne 4.7.2013 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. dopis Vyjádření zhotovitele INSKY spol. s r.o. ke konečnému termínu stavby „VOŠ a SPŠ
stavební – Reko části fasády vč. výplně otvorů“ z 19.7.2013 dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu, v němž zhotovitel rekapituluje průběh plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „VOŠ a SPŠ stavební DC- Reko části fasády vč. výplní otvorů 1. a 2. etapa“,
jehož smyslem je zohlednění důvodů prodlení s realizací díla a prominutí nebo alespoň
snížení smluvní pokuty za překročení sjednané doby plnění.
3. Harmonogram zhotovitele z 30.5.2013 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Vyjádření TDS z 11.9.2013 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Kopii listu č. 012464 ze stavebního deníku z 3.7.2013 dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B)

rozhodla
o tom, že žádost o prominutí nebo snížení smluvní okuty za překročení sjednané doby plnění
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu je neoprávněná, a smluvní pokuta ve výši 104 725,88
Kč bude zhotoviteli INSKY spol. s r.o. za 9 dní prodlení s dokončením veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „VOŠ a SPŠ stavební DC- Reko části fasády vč. výplní otvorů 1. a 2.
etapa“ předepsána.

C)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, ve spolupráci s odborem
ekonomickým, zabezpečit všechny potřebné úkony související s vystavením faktury ve výši
104 725,88 Kč zhotoviteli INSKY spol. s r.o. za prodlení s dokončením veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „VOŠ a SPŠ stavební DC- Reko části fasády vč. výplní otvorů 1. a 2.
etapa“ o 9 dní.
Termín: 30. 9. 2013
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1.
Usnesení č. 39/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitostí (pozemků) z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1247/2 o výměře 356 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1247/4 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1285/2 o výměře 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor,
- pozemek: p.p.č. 1296/1 o výměře 4822 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
- pozemek: p.p.č. 2951/2 o výměře 1030 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 3170 o výměře 1166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Šluknov, k. ú. Císařský, zapsaných na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
za
nemovitosti (pozemky) ve vlastnictví společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu
191/9, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 26177005, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1163 díl „a“ o výměře 860 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, (oddělen z p.p.č. 1163 o výměře 12042 m2 a přisloučen do
p.p.č. 1249/2 o výměře 2754 m2 geometrickým plánem č. 411-108/2013 ze dne 20. 6.
2013)
- pozemek: část p.p.č. 1249/3 díl „b“ o výměře 3166 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha, (oddělen z p.p.č. 1249/3 o výměře 4962 m2 a
přisloučen do p.p.č. 1249/2 o výměře 2754 m2 geometrickým plánem č. 411-108/2013 ze
dne 20. 6. 2013)
obec Šluknov, k.ú. Císařský, zapsaných na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro COLAS CZ, a.s.

2.
Usnesení č. 40/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitostí (pozemků) z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1683/2 o výměře 414 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: p.p.č. 1683/3 o výměře 49 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené (oba odděleny z p.p.č. 1683 o výměře 16885
m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 257-59/2010 ze dne 14. 6. 2010),
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obec Česká Kamenice, k. ú. Líska, zapsaných na LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj,
za
nemovitosti (pozemky) ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Povodí Ohře,
s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 1837/2 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.p.č. 1837 o výměře 5028 m2 geometrickým plánem č. 257-59/2010 ze
dne 14. 6. 2010)
obec Česká Kamenice, k.ú. Líska, zapsaný na LV č. 481 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, právo hospodaření Povodí Ohře,
- pozemek: p.p.č. 1649/26 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, (oddělen z p.p.č. 1649/1 o výměře 44161 m2 geometrickým plánem č. 472401/2012 ze dne 16. 2. 2012, který je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Srbská Kamenice, k.ú. Srbská Kamenice, zapsaný na LV č. 101 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, právo hospodaření Povodí Ohře.

3.
Usnesení č. 41/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litoměřice, se
sídlem Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: část p.p.č. 827/17 o výměře max. 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

4.
Usnesení č. 42/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 639 o výměře 3 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
rodinný dům (pozemek oddělen z p.p.č. 1582 o výměře 12232 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, druh využití: ostat. komunikace dle geometrického plánu č. 757-63/2013 ze dne
30.4.2013),
obec Žitenice, k.ú. Žitenice, zapsané na LV č. 941 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

5.
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Usnesení č. 43/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov,
se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 199/9 o výměře 308 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 199/10 o výměře 284 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 199/11 o výměře 206 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 199/3 díl „a“ o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
pozemky byly odděleny z p. p. č. 199/3 o výměře 7251 m2 geometrickým plánem
č. 1715-55/2013 ze dne 25. 6. 2013)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
6.
Usnesení č. 44/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městysi Brozany
nad Ohří, se sídlem Palackého nám. 75, PSČ 411 81, Brozany nad Ohří, IČ: 00263397, a to:
- pozemek: p.p.č. 1536/1 díl „a+b“ o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, (oddělen z p.p.č. 1536/1 o výměře 7282 m2, ostatní plocha,
silnice a přisloučen k parcele č. 1564/10 dle geometrického plánu č. 689-145/2013 ze dne
21.6.2013)
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

7.
Usnesení č. 45/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lukavec, se
sídlem Lukavec č.p. 43, PSČ 410 02, Lukavec, IČ: 00526134, a to:
- pozemek: p.p.č. 540/1 díl „a+b“ o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, (oddělen z p.p.č. 540/1 o výměře 8716 m2, ostatní plocha,
silnice a přisloučen k parcele č. 548/2 dle geometrického plánu č. 201-57/2013 ze dne
16.4.2013)
obec Lukavec, k.ú. Lukavec u Lovosic zapsané na LV č. 321 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
39

8.
Usnesení č. 46/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městysi Cítoliby, se
sídlem Zeměšská 219, Cítoliby, PSČ: 439 02, IČ: 00556262, a to:
- pozemek: část p.p.č. 823/1 o výměře max. 500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 823/7 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby zapsané na LV č. 583 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.

9.
Usnesení č. 47/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Velké
Chvojno, se sídlem Velké Chvojno 55, PSČ: 403 34, IČ: 66109973, a to:
- pozemek: p.p.č. 282/6 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 282/7 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 282/9 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Velké Chvojno, k.ú. Žďár u Velkého Chvojna zapsaných na LV č. 106 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký
kraj,
2. o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu
městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 403 02,
IČ: 00081531, a to:
- pozemek: p.p.č. 188/55 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Chlumec, k.ú. Český Újezd zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
3. o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře,
s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 188/24 o výměře 84 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
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obec Chlumec, k.ú. Český Újezd zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
4. o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 65993390, a
to:
- pozemek: p.p.č. 188/58 o výměře 147 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: dálnice,
obec Chlumec, k.ú. Český Újezd zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
10.
Usnesení č. 48/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Úherce, se sídlem Úherce 57, 440 01 Louny, IČ: 00556459, a to:
- pozemek: p.p.č. 754/5 o výměře 1467 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 754/1 o výměře 9705 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 127-46/2013 ze dne 26.6.2013)
v obci Úherce, k.ú. Úherce u Panenského Týnce, zapsaný na LV č. 442 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 15. 12. 2013

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

11.
Usnesení č. 49/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Velký Šenov, se sídlem: Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, IČ: 00261734, a to:
- pozemek: p. p. č. 2831 díl „a“ o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2831 o výměře 32063 m2 geometrickým
plánem č. 670-107/2013 ze dne 7. 6. 2013)
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obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsané na LV č. 702 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.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

12.
Usnesení č. 50/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje České
republice, právo hospodaření s majetkem státu má Správa Národního parku České
Švýcarsko, se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 70565759, a to:
- pozemek: p. p. č. 1179/6 o výměře 842 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Jetřichovice, k. ú. Jetřichovice u Děčína, zapsané na LV č. 403 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.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

13.
Usnesení č. 51/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1.

změnit usnesení č. 60/24Z/2011 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011,
a to takto:
- pozemek: p. p. č. 461/4 o výměře 683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
se ruší.

2. rozhodnout o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje České
republice, právo hospodaření s majetkem státu má Správa Národního parku České
Švýcarsko, se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 70565759, a to:
- stavba mostu ev. č. 2659-3
- stavba mostu ev. č. 2659-4
- stavba mostu ev. č. 2659-5
- stavba mostu ev. č. 2659-6
obec Staré Křečany, k. ú. Brtníky a k. ú. Kopec 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.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

14.
Usnesení č. 52/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje městu Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 Litoměřice, IČ:
00263958, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1267/2 o výměře max. 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 1267/21 o výměře max. 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p.p.č. 1268/1 o výměře max. 260 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 1268/9 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu
A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

15.
Usnesení č. 53/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2043/2 o výměře 893 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mšené-lázně, k.ú. Ředhošť, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4221/2013 a
doložky dle přílohy č. 8 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. 2043/2 o výměře 893 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mšené-lázně, k.ú. Ředhošť, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

16.
Usnesení č. 54/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 319/1 o výměře 7747 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem, dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Mšené-lázně, k.ú. Ječovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4140/2013 a
doložky dle přílohy č. 9 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. 319/1 o výměře 7747 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem, dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Mšené-lázně, k.ú. Ječovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

17.
Usnesení č. 55/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. 65/24 o výměře 1250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 719/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice, 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
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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.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 138/13/4120 a
doložky dle přílohy č. 10 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. 65/24 o výměře 1250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.p.č. 719/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice, zapsaný 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.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

18.
Usnesení č. 56/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1806/2 o výměře 1153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Radonice, k.ú. Kojetín u Radonic, zapsané 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 uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 59/2013 a doložky
dle přílohy č. 11 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:
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- pozemek: p.p.č. 1806/2 o výměře 1153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Radonice, k.ú. Kojetín u Radonic, zapsané 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.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

19.
Usnesení č. 57/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, státní podnik, se
sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: p.p.č. 1363/2 o výměře 113 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku, přirozené nebo upravené,
obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín, zapsaný na LV č. 3 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 5.512,--Kč (113 m2 – 40,Kč/m2 dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013 + náklady spojené s převodem ve
výši 992,--Kč) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) 1 tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

20.
Usnesení č. 58/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření dohody o ukončení nájmu pozemků dle přílohy č. 12 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a společností Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice, spol. s.r.o.,
se sídlem: Staňkovice 226, PSČ 439 49, IČ: 47781173, a to:
- pozemek p.č. 476/13 o výměře 645 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek p.č. 476/15 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek p.č. 1530/6 o výměře 2510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec,
- pozemek p.č. 1694/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
a to ke dni 30. 9. 2013.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dohodu o ukončení
nájmu pozemků, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 12. 2013

21.
Usnesení č. 59/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti dle přílohy č. 13 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a městem Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 1978/10 o výměře 1560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1978/1 o výměře 6197 m2
geometrickým plánem č. 1631-4/2012 ze dne 13. 1. 2012)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro město Šluknov na dobu neurčitou s platností od
19. 9. 2013, za účelem výstavby třípodlažního domu pro poskytování sociálních služeb,
za cenu 1,- Kč/m2/rok – tj. celkově za 1.560,- Kč/rok.

B)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o budoucím nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. p. č. 1978/10 o výměře 1560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1978/1 o výměře 6197 m2
geometrickým plánem č. 1631-4/2012 ze dne 13. 1. 2012 a je zatížený věcným
břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Šluknov za kupní cenu dle znaleckého
posudku v době prodeje + ceny potřebné k vybudování inženýrských sítí pro
p. p. č. 1978/10 v k. ú. Šluknov (viz důvodová zpráva).
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí nákup (nabytí) uvedený v bodu B) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014
C)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014
2. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 30. 10. 2013

22.
Usnesení č. 60/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí dle přílohy č. 14 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a městem Lovosice, se sídlem Školní 407/2, PSČ 410 30 Lovosice, IČ:
00263991, a to:
- pozemek: p.p.č. 3095/1 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (tvořen pozemky p.č. 2149/5 díl „d“ a p.p.č. 2149/4 díl „e“ dle
geometrického plánu č. 1985-148/2010 ze dne 29.9.2010),
- pozemek: p.p.č. 3096/3 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (tvořen pozemky p.č. 2149/3 díl „a“ a p.p.č. 2149/4 díl „f“ dle
geometrického plánu č. 1985-148/2010 ze dne 29.9.2010)
obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsaných na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, na dobu neurčitou, s účinností od
data podpisu smlouvy.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014

23.
Usnesení č. 61/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1 . o vyřazení movitého majetku, a to:
název
výměnná kontejnerová skříňová nástavba

inv. č.
IM00408
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rok poř.
2006

PC (Kč)
458 799,50

ZC (Kč)
76 399,50

z účetní evidence a hospodaření příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, p. o., se sídlem Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 008 29 013.
2. o darování movitého majetku, a to:

název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
výměnná kontejnerová skříňová nástavba IM00408
2006
458 799,50 76 399,50
Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 708 86 300.

24.
Usnesení č. 62/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to:
-

pozemek: p.p.č. 547/1 o výměře 58 m2, druh pozemku: orná půda,

obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní
pozemkový úřad.
Povinný: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČ
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00,
Oprávněný: RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
PSČ 401 17
Investor (zřizovatel): Ústecký kraj, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí
nad Labem, PSČ 400 02.
Obsahem je povinnost povinného strpět zřízení a provoz plynárenského zařízení včetně
příslušenství s právem vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v rozsahu 8 m² (v ose
1 bm) dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene na části pozemku č. 121471/2008, 235-471/2008 ze dne 1.12.2008 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitosti uvedené
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

25.
Usnesení č. 63/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitostem, a to:
-

pozemek: p.p.č. 770/4 o výměře 15681 m2, druh pozemku: orná půda,
pozemek: p.p.č. 970/19 o výměře 37857 m2, druh pozemku: orná půda,
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obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaným na LV č. 109 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Římskokatolickou farnost Staňkovice u Žatce.
Povinný: Římskokatolická farnost Staňkovice u Žatce, IČ 64018261, se sídlem Kostelní
161, Staňkovice, PSČ 439 49,
Oprávněný: Ústecký kraj, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem,
Obsahem je povinnost povinného strpět zřízení, provoz, údržbu a odstranění havárie
kanalizačního potrubí a šachet na předmětných nemovitostech v rozsahu 154 bm dle
geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 37548/2013 ze dne 21. 3 2013, to vše za jednorázovou úhradu ve výši 3.080,- Kč, tj. 20,Kč/bm.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitostem uvedeným
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

26.
Usnesení č. 64/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemku p.č. 3202/1 o výměře 2599 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Most, k.ú. Most II, zapsaný na LV č. 4984 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
Budoucí oprávněný:
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění podzemního vedení přípojky elektrické
energie ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 3204 v k.ú. Most II, vstup na předmětnou
nemovitost pro budoucího oprávněného, příp. jeho smluvního dodavatele, za účelem
výstavby, provozu, údržby a oprav, to vše za jednorázovou úhradu 100,- Kč/m2 + DPH dle
geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný, a v němž bude přesně vyznačen
rozsah věcného břemene.
Pozemek p.č. 3202/1 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice následné
péče Most, příspěvková organizace, IČ: 66112338.

B)

ukládá
Ing. Jindřichovi Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, předložit Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k
nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013
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27.
Usnesení č. 65/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení věcného břemene k nemovitostem, a to:
2
- pozemek p.p.č. 88/92 o výměře 1422 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
2
- pozemek p.p.č. 323/1 o výměře 1268 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Vědomice, k.ú. Vědomice, zapsané na LV č. 586 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ: 405 05, IČ:
24729035 zastoupená společností GA Energo technik, s.r.o., se sídlem Plzeň – Bolevec Orlík, Na Střílně AB, PSČ: 330 11, IČ: 49196812
Obsahem je povinnost vlastníka právo strpět umístění podzemní kabelové vedení NN a
časově neomezené právo vstupu na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
kabelové přípojky NN v rámci stavby „LT, Vědomice – kNN přip. p.p.č. 88/104, 88/3“
v rozsahu 37 m2 dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č. 757-111/2012 ze
dne 7.8.2012, to vše za jednorázovou úhradu 3.000,- Kč + DPH.
Pozemky p.č. 88/92, 323/1 jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, IČ: 00081701.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k nemovitostem uvedeným
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

28.
Usnesení č. 66/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 4400/140 o výměře 1180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 13992 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupená společností VAMA s.r.o., Vilsnice 94, Děčín 12,
PSČ: 407 04, IČ: 47287926.
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Budoucí zavázaný/povinný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební
3118/48, PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Obsahem je povinnost vlastníka na předmětném pozemku strpět umístění, zřízení a
provozování zemního kabelového vedení NN a pojistkového pilíře s názvem stavby „IP-124004088 UL, Kočkovská, p.p.č. 4400/140-příp. kNN“ (dále jen vedení), jakož i vstup a vjezd
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby vedení, to vše za
jednorázovou úhradu 1x 1.000,- Kč + DPH (bodová stavba-pilíř) + 100,- Kč/m2 + DPH,
dle geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný a v němž bude přesně vyznačen
rozsah věcného břemene.
Pozemek p.č. 4400/140 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby
se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem:
Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ: 75149541.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2013

29.
Usnesení č. 67/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2833 o výměře 32245 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro
.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný:

.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce
otevřeného odpadu na dotčené nemovitosti. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I. etapa“
bude realizována oprava otevřeného odpadu jako stavba „SO 373 oprava otevřeného odpadu
v km 75,420“ v rozsahu cca 184 m2. Po dokončení stavby předloží investor geometrický plán,
v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí investor.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 3. 2014
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30.
Usnesení č. 68/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2829 o výměře 6797 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního roku umělé,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 388 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu má
Ministerstvo zemědělství.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný: ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu
zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 117 05 Praha, IČ: 00020478.

Ministerstvo

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce
otevřeného odpadu na dotčené nemovitosti. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I. etapa“
bude realizována oprava otevřeného odpadu jako stavba „SO 373 oprava otevřeného odpadu
v km 75,420“ v rozsahu cca 223 m2. Po dokončení stavby předloží investor geometrický plán,
v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí investor.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 3. 2014

31.
Usnesení č. 69/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2823/1 o výměře 2429 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro obec Lubenec.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný: obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec, IČ: 00265217.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
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Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce
otevřeného odpadu na dotčené nemovitosti. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I. etapa“
bude realizována oprava otevřeného odpadu jako stavba „SO 373 oprava otevřeného odpadu
v km 75,420“ v rozsahu cca 16 m2. Po dokončení stavby předloží investor geometrický plán,
v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí investor.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 3. 2014

32.
Usnesení č. 70/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2817 o výměře 151 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku umělé,
- pozemek: p.p.č. 2818 o výměře 3082 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Státní pozemkový úřad.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov,
IČ: 01312774.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce
otevřeného odpadu na dotčených nemovitostech. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I.
etapa“ bude realizována oprava otevřeného odpadu jako stavba „SO 373 oprava otevřeného
odpadu v km 75,420“ v rozsahu cca 254 m2. Po dokončení stavby předloží investor
geometrický plán, v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady
na zřízení věcného břemene uhradí investor.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitostem uvedeným v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 10. 2014

33.
Usnesení č. 71/30R/2013
55

Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2815 o výměře 194 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.p.č. 2834/2 o výměře 1474 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 617 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný a investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci
546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce
otevřeného odpadu na dotčených nemovitostech. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I.
etapa“ bude realizována oprava otevřeného odpadu jako stavba „SO 373 oprava otevřeného
odpadu v km 75,420“ v rozsahu cca 89 m2. Po dokončení stavby předloží investor
geometrický plán, v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady
na zřízení věcného břemene uhradí investor.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitostem uvedeným v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 10. 2014

34.
Usnesení č. 72/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2583 o výměře 64164 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.p.č. 2590 o výměře 2281 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 369 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro
.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný:
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce trubního
odpadu na dotčených nemovitostech. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I. etapa“ bude
realizována přeložka trubního odpadu jako „SO 333 přeložka trubního odpadu DN 300 v km
78,361“ v rozsahu cca 209 m2. Po dokončení stavby předloží investor geometrický plán,
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v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí investor.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitostem uvedeným v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 3. 2014

35.
Usnesení č. 73/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2584/1 o výměře 6016 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 2602/1 o výměře 9445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro obec Lubenec.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný: obec Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec, IČ: 00265217.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce trubního
odpadu na dotčených nemovitostech. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I. etapa“ bude
realizována přeložka trubního odpadu jako „SO 333 přeložka trubního odpadu DN 300 v km
78,361“ v rozsahu cca 112 m2. Po dokončení stavby předloží investor geometrický plán,
v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí investor.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitostem uvedeným v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 3. 2014

36.
Usnesení č. 74/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o zřízení budoucího věcného břemene k nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 2584/2 o výměře 439 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
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obec Lubenec, k. ú. Lubenec, zapsané na LV č. 617 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
PSČ: 400 02, IČ: 70892156.
Budoucí povinný a investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci
546/56, IČ: 65993390.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět umístění, provozování, opravy a rekonstrukce trubního
odpadu na dotčené nemovitosti. V rámci stavby „R6 Lubenec – obchvat I. etapa“ bude
realizována přeložka trubního odpadu jako „SO 333 přeložka trubního odpadu DN 300 v km
78,361“ v rozsahu cca 10 m2. Po dokončení stavby předloží investor geometrický plán,
v němž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Veškeré náklady na zřízení věcného
břemene uhradí investor.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení budoucího věcného břemene
k nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 3. 2014

37.
Usnesení č. 75/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3071/2013/LT
k pozemku p.č. 742/7 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lkáň, k.ú. Lkáň zapsanému na LV č. 112 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23751 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: Zemědělské družstvo Klapý, Klapý 40, Klapý, PSČ
411 16, IČ 00120693. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Lkáň-kNN připojení bioplynové
stanice“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

38.
Usnesení č. 76/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1022/2013/DC
k pozemku p.č. 2442/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Růžová, k.ú. Růžová zapsanému na LV č. 526 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25858 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Výstavba vodovodní přípojka pro
st.p.č. 112, p.p.č. 2442/2, 2396/15 v k.ú. Růžová“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

39.
Usnesení č. 77/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3070/2013/LT
k pozemku p.č. 497 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
ochranné pásmo kulturní památka, rezervace, obec Terezín, k.ú. Nové Kopisty zapsanému na
LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/2474 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Terezín - Kréta – vodovodní přípojka pro st.p.č. 603,
p.p.č. 337“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

40.
Usnesení č. 78/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6047/2013/UL
k pozemku p.č. 1190/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem zapsanému na LV č.
992 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. II/261 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Výstavba vodovodní přípojky pro zahradní domek na p.p.č. 6/1 – k.ú. Brná“, jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

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

41.
Usnesení č. 79/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1016/2013/DC
k pozemku p.č. 1239/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Benešov nad Ploučnicí
zapsanému na LV č. 448 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
a komunikaci č. II/262 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
INTERKOV spol. s r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4 - Bráník, PSČ 140 00, IČ:
44564716. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přípojka splaškové tlakové
kanalizace na p.p.č. 232/1, 1239/1, 1239/8 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

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

42.
Usnesení č. 80/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3072/2013/LT
k pozemku p.č. PK 930 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem zapsanému na LV č.
313 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24046 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Přestavlky, Přestavlky 56, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, IČ 00555215. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Přestavlky-přípojka splaškové kanalizace pro RD čp. 51“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

43.
Usnesení č. 81/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6051/2013/UL
k pozemku p.č. 291 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Malé Březno, k.ú. Leština u Malého Března zapsanému na
LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. II/260 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obec Malé Březno, Malé Březno 7, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ 00556891. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Oprava vodovodu v obci Leština“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

44.
Usnesení č. 82/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2062/2013/CV
k pozemku p.č. 1280/24 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín
zapsanému na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
a komunikaci č. III/2545 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: Obec Český Jiřetín, Český Jiřetín 171, Litvínov, PSČ 436 01, IČ 00265870.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Výměna propustu dešťové vody“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

45.
Usnesení č. 83/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6055/2013/UL k pozemku p.č.
1041/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Libouchec, k.ú. Čermná u Libouchce zapsanému na LV č. 424 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č.
III/26035 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „UL Čermná-přípojka NN pro p.p.č. 942/1 (IP-12-4001357)“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 248-238/2012 ze dne 26.6.2013, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 2.178,- Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 28.3.2013.

B)

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

46.
Usnesení č. 84/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3040/2013/LT k pozemku p.č.
1670/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Slatina, k.ú. Slatina pod Hazmburkem zapsanému na LV č. 231 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2467 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „LT Slatina-p.p.č. 114/5, rozšíření kNN, (IV-12-4011307)“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 243-33/2013 ze dne 11.6.2013, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 242,-Kč, výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 27.2.2013.
B)

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

47.
Usnesení č. 85/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1002/2013/DC k pozemku p.č. 44/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem zapsanému na LV č. 945 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/261 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Děčín, Vítězství
p.p.č. 180/4, POWGEN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 712-4/2010
ze dne 30.3.2010, který je nedílnou součástí této smlouvy-příloha č. 1 a dle GP č. 696033/2009, který je nedílnou součástí této smlouvy-příloha č.2 byly odděleny z pozemku p.č.
44/1 p.p.č. 44/18 a 44/19, věcné břemeno se zřizuje pouze na současný pozemek p.č. 44/1
v k.ú. Boletice nad Labem. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 6.000,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 29.4.2010.

B)

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

48.
Usnesení č. 86/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6054/2013/UL k pozemku p.č. 66/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chlumec, k.ú.
Stradov u Chabařovic zapsanému na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/01321 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL Stradov-40
RD VN,NN a TS (IV-12-4002245) u093“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 219, 993-351/2006 ze dne 23.3.2007, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 1.071,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 31.7.2006.

B)

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

49.
Usnesení č. 87/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6052/2013/UL k pozemku p.č.
589/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Hrobčice, k.ú. Kučlín zapsanému na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/2577 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Hrobčice, Kučlín-p.p.č. 116, AES,
zahr. kolonie“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav
a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 115-97/2012 ze dne
20.10.2012, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.904,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 29.7.2013.

B)

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

50.
Usnesení č. 88/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/4024/2013/LN k pozemku p.č.
1134/1, 1151/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Lubenec, k.ú. Přibenice zapsané na LV č. 12 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2245 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405
02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přibenice-posílení sítě NN, čp. 25
(IV-12-4010853)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 100-29/2013 ze
dne 3.6.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 38.640,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 7.11.2012.
B)

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

51.
Usnesení č. 89/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2019/2013/CV k pozemku p.č.
855/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Kovářská, k.ú. Kovářská. zapsanému na LV č. 819 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22436 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ
405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kovářská, Černopotocká, Vejprtskáuložení kabelu VN“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem
oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 638-1830/2013 ze
dne 7.5.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 11.304,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 20.10.2010.

B)

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

52.
Usnesení č. 90/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6049/2013/UL k pozemku p.č. 209
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Povrly, k.ú. Lužec u Petrova Mlýna zapsanému na LV č. 504 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/26029 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Lužec-nová TS pro obec (IE-12-4000619/04)“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 93-63/2007 ze dne 16.8.2007, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 1.573,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
28.3.2013.
B)

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

53.
Usnesení č. 91/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3038/2013/LT k pozemku p.č.
742/7 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Lkáň,
k.ú. Lkáň zapsanému na LV č. 112 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci III/23751 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Lkáň-kNN přip. p.p.č. 27/2 a
27/5“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 146-1/2013 ze dne 8.1.2013, který
je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH
za jednorázovou úhradu v částce 10.164,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 10.7.2013.

B)

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

54.
Usnesení č. 92/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3037/2013/LT k pozemku p.č. 1524
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vrbice, k.ú.
Vrbice u Roudnice nad Labem zapsanému na LV č. 437 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci III/24053 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „LT, Vrbice u
Roudnice nad Labem, kNN, připojení p.p.č. 77/13“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 169-1/2013 ze dne 28.2.2013, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 2.178,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
10.7.2013.
B)

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

55.
Usnesení č. 93/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6048/2013/UL
k pozemku p.č. 252/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Homole u Panny, k.ú. Homole u Panny zapsanému na LV č.
261 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/26027 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL-Homole, Babiny II, 22 kV,
změna napojení“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

56.
Usnesení č. 94/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6049/2013/UL
k pozemku p.č. 610, 673/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Homole u Panny, k.ú. Suletice zapsané na LV č. 293
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci
č. III/26027 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „UL, Homole u Panny, p.p.č. 667, přípojka kNN“, jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B)

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

57.
Usnesení č. 95/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6050/2013/UL
k pozemku p.č. 115/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic zapsanému na LV č. 1213 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25344 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „TP,
Proboštov, kpt. Jaroše 1265/14-kabel NN (IP-12-4004012)“, jakož i vstup (vjezd)
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

58.
Usnesení č. 96/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1017/2013/DC
k pozemku p.č. 881/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Jetřichovice, k.ú. Vysoká Lípa zapsanému na LV č. 403 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25861
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na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „DC-Vysoká Lípa u čp. 60, nové kabelové vedení NN (VI-12-4012051)“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.
B)

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

59.
Usnesení č. 97/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3069/2013/LT
k pozemku p.č. 535 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Lhotka nad Labem, k.ú. Lhotka nad Labem zapsanému na
LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24713 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Lhotka nad Labem - kNN, p.p.č.
34/24, nové OM“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010,
k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

60.
Usnesení č. 98/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6044/2013/UL
k pozemku p.č. 365, 374 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Velké Chvojno, k.ú. Velké Chvojno zapsané na LV
č. 96 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/25361 a III/26041 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
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oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „UL, Velké Chvojno p.p.č. 92-TS,
kNN (IV-12-4012016)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

61.
Usnesení č. 99/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3053/2013/LT
k pozemku p.č. 4217 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsanému na
LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24047 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Roudnice nad Labem, Žižkova kNN, připojení p.p.č. 3537“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

62.
Usnesení č. 100/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2061/2013/CV
k pozemku p.č. 200/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova zapsanému na LV č. 218 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/271 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
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vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Klíny,
p.p.č. 53/4, kNN, vNN, RO“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

63.
Usnesení č. 101/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2064/2013/CV
k pozemku p.č. 998/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Lužice, k.ú. Lužice u Mostu zapsanému na LV č. 128 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2574 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Lužice, Lužice 89, Lužice, PSČ
435 24, IČ 00266051. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Rozšíření VO v Lužicíchseverovýchodní část II“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

64.
Usnesení č. 102/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2065/2013/CV
k pozemku p.č. 1070/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Havraň, k.ú. Havraň zapsanému na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/251 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099451. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Havraň, Saběnice71

rekonstrukce přívodního a rozvodného řadu“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

65.
Usnesení č. 103/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2066/2013/CV
k pozemku p.č. 638/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Braňany, k.ú. Braňany zapsanému na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/256 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Obec Braňany, Bílinská 76, Braňany, PSČ 435 22, IČ
00265845. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Braňany-kanalizační přípojky“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

66.
Usnesení č. 104/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2067/2013/CV
k pozemku p.č. 1217/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Dolina zapsanému na LV č. 322 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/223 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: APB Plzeň a.s., Barvínkova 582/8,
Plzeň, PSČ 326 00, IČ 27066410. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na
dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Dolina-větrná farma
Kryštofovy Hamry II. uložení kabelu VN“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
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předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

67.
Usnesení č. 105/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/4027/2013/LN
k pozemku p.č. 3927/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kryry, k.ú. Kryry zapsanému na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2243 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Kryry, Hluboká
cesta-rekonstrukce vodovodu (č. stavby LN 027 022)“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

68.
Usnesení č. 106/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1018/2013/DC
k pozemku p.č. 44/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem zapsanému na LV č. 945 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/261 a
dále
k pozemku p.č. 40/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k.ú. Nebočady zapsanému na LV č. 922 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. II/261 na
těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Děčín - Nebočady-odstranění výustí“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
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jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

69.
Usnesení č. 107/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1019/2013/DC
k pozemku p.č. 2920/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf zapsanému na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2641 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 4150 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Varnsdorf-odstranění výustí DC 148“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

70.
Usnesení č. 108/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/1021/2013/DC
k pozemku p.č. 2127/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Dolní Podluží, k.ú. Dolní Podluží zapsanému na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2643 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží 6,
Dolní Podluží, PSČ 407 55, IČ 00261271. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Chodník podél
p.p.č. 2127/1 v k.ú. Dolní Podluží“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
71.
Usnesení č. 109/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3066/2013/LT
k pozemku p.č. 243/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice zapsanému na LV č. 137 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/26027 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Ploskovice, Ploskovice 2, Ploskovice, PSČ 411 42, IČ 00264164. Obsahem věcného břemene
je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro
akci „Ploskovice-kanalizace a plynovod pro napojení novostavby RD p.p.č. 25/3“, jakož i
vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby
tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

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

72.
Usnesení č. 110/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3067/2013/LT
k pozemku p.č. 271/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Píšťany, k.ú. Píšťany zapsanému na LV č. 140 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24714 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Píšťany, Píšťany 64, Žalhostice, PSČ 411 01, IČ 005267895. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Píšťany-vodovodní přípojka čp. 15“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

73.
Usnesení č. 111/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/3068/2013/LT
k pozemku p.č. 794/2, 794/9 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: menší chráněné území, obec Krabčice, k.ú. Krabčice u Roudnice nad Labem
zapsané na LV č. 564 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. II/240 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Krabčice-vodovodní přípojka st.p.č. 161“, jakož i vstup
(vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude
připočteno DPH.

B)

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

74.
Usnesení č. 112/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6041/2013/UL
k pozemku p.č. 4323/7,1646/13, 4323/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254, III/25343 a dále
k pozemku p.č. 270/36, 270/35, 270/13 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice zapsané na LV č. 6476 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/254 a
dále
k pozemku p.č. 2352/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Teplice, k.ú. Teplice - Trnovany zapsanému na LV č. 6972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25350 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova
2212/30, Říčany, PSČ 251 01, IČ 27309941. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „ST
140355 Teplice, konverze parovodu Řetenice-Šanov II“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
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oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

75.
Usnesení č. 113/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6042/2013/UL
k pozemku p.č. 974 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Libouchec, k.ú. Čermná u Libouchce zapsanému na LV
č. 424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. III/26035 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Kanalizační přípojka ČOV na st.p.č. 6/1 v k.ú. Čermná u Libouchce“,
jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční
úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

76.
Usnesení č. 114/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6043/2013/UL
k pozemku p.č. 562 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Hrobčice, k.ú. Chouč zapsanému na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. II/257 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Obec Hrobčice, Hrobčice 41, Hrobčice, PSČ 417 57.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Chouč-rekonstrukce VO“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
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jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.
B)

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

77.
Usnesení č. 115/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/6045/2013/UL
k pozemku p.č. 281/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic zapsanému na LV č. 364 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/01321 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
,
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka
strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Místní
komunikační síť-Chlumec Extranet - vrchní vedení“, jakož i vstup (vjezd) budoucího
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B)

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

78.
Usnesení č. 116/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/6051/2013/UL k pozemku p.č. EN
1136 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: památkově
chráněné území, obec Řehlovice, k.ú. Řehlovice zapsanému na LV č. 278 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25832a na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného
břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování
vedení pro akci „Prodloužení vodovodního řadu Řehlovice“, jakož i vstup (vjezd)
oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše
v rozsahu dle geometrického plánu č. 563-449/2011 ze dne 16.6.2012, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
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jednorázovou úhradu v částce 19.680,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena
výpočtem v protokolu ze dne 23.8.2012.
B)

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

79.
Usnesení č. 117/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3039/2013/LT k pozemku p.č.
923/1, 923/3 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Dolánky nad Ohří, k.ú. Dolánky nad Ohří zapsané na LV č. 282 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/608 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: Obec Dolánky nad Ohří, Dolánky nad Ohří 31,
Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, IČ: 46772731. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Dolánky
nad Ohří-rekonstrukce vodovodu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné
nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického
plánu č. 155-148/2013 ze dne 3.6.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 3.060,Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 1.6.2012.

B)

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

80.
Usnesení č. 118/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1021/2013/DC k pozemku p.č.
514/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Děčín, k.ú. Rytířov zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/24096 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného:
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro objekt na
st.p.č. 58 v k.ú. Rytířov“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 10326/2013 ze dne 29.4.2013, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 242,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 16.7.2013.
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B)

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

81.
Usnesení č. 119/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3035/2013/LT k pozemku p.č. 974
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vrbice, k.ú.
Vetlá zapsanému na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/26115 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného:
. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Vetlá-vodovodní přípojka pro p.p.č. 160/6“, jakož i vstup
(vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to
vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 240-171/2013 ze dne 4.7.2013, který je nedílnou
součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 2.178,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 10.7.2013.

B)

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

82.
Usnesení č. 120/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3036/2013/LT k pozemku p.č.
271/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vrbice,
k.ú. Píšťany zapsanému na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24714 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného:
. Obsahem
věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a
provozování vedení pro akci „Píšťany-plynovodní a kanalizační přípojka pro st.p.č. 22/2“,
jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto
vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č.: 285-130/2013 ze dne 2.7.2013, který je
nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za
jednorázovou úhradu v částce 5.042,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem
v protokolu ze dne 25.6.2013.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
83.
Usnesení č. 121/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1022/2013/DC k pozemku p.č.
500/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem zapsanému na LV č. 945 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/26313
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 27295567. Obsahem věcného břemene je povinnost
vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Přípojka
pro RD s garáží na p.p.č. 544 k.ú. Boletice nad Labem“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 781-153/2013 ze dne 7.6.2013, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 242,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
22.7.2013.

B)

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

84.
Usnesení č. 122/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/3041/2013/LT k pozemku p.č.
53/14 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Pokratice zapsanému na LV č. 3832 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2611 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je
povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci
„Litoměřice, Pokratická-rekonstrukce vodovodu“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na
předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1288-170/2013 ze dne 12.7.2013, který je nedílnou součástí této
smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu
v částce 75.994,-Kč. Výše jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne
15.7.2013.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
85.
Usnesení č. 123/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2020/2013/CV k pozemku p.č.
1648 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice,
k.ú. Údlice zapsanému na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: KOBRA Údlice s.r.o., Náměstí 12, Údlice, PSČ 431 41, IČ: 25041703.
Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení
a provozování vedení pro akci „Údlice-vodovodní a kanalizační přípojka pro
kompostárnu Údlice“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za
účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 9213642/2013 ze dne 13.6.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 12.100,-Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 11.6.2013.

B)

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

86.
Usnesení č. 124/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/2021/2013/CV k pozemku p.č.
903/4, 903/5 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Havraň, k.ú. Havraň zapsané na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/251 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch
oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415
50, IČ: 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených
nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „Havraň-uložení kanalizačního
potrubí“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 751-46/2012 a 75046/2012 ze dne 2.5.2012, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této
smlouvy bude zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 37.994,- Kč. Výše
jednorázové úhrady byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 22.7.2013.
zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.
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87.
Usnesení č. 125/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IX/1023/2013/DC k pozemku p.č.
610/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Děčín, k.ú. Folknáře zapsanému na LV č. 333 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/26228 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného:
. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech
zřízení a provozování vedení pro akci „Vodovodní přípojka pro p.p.č. 419/4 a 392 v k.ú.
Folknáře“, jakož i vstup (vjezd) oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a
údržby tohoto vedení, to vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 342-76/2013 ze dne
30.7.2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. Věcné břemeno dle této smlouvy bude
zřízeno včetně DPH za jednorázovou úhradu v částce 2.420,-Kč. Výše jednorázové úhrady
byla stanovena výpočtem v protokolu ze dne 6.7.2013.

B)

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

88.
Usnesení č. 126/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/7R/2013 ze dne 13. 2. 2013.

89.
Usnesení č. 127/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby dle přílohy č. 15 tohoto usnesení na
nemovitost mezi Ústeckým krajem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV., IČ: 24729035, zastoupená MARTIA, a.s., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí
nad Labem, IČ: 25006754, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek: p.p.č. 3461 o výměře 2838 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 3187 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj pro
účely realizace stavby „LT, Roudnice nad Labem, 1. máje, Ústecký kraj-přeložka“.

B)

ukládá
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Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o právu k
provedení stavby, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

90.
Usnesení č. 128/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
Statut Komise majetkové Rady Ústeckého kraje, který byl schválen Radou Ústeckého kraje
dne 13. 1. 2010 usnesením č. 162/37R/2010, s účinností ode dne 19. 9. 2013,
B)

schvaluje
Statut Komise majetkové Rady Ústeckého kraje dle přílohy č. 16 tohoto usnesení s tím,
že statut nabývá účinnosti dnem 19. 9. 2013.

91.
Usnesení č. 129/30R/2013
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 3. 9. 2013 dle přílohy č. 10
předloženého materiálu.

Usnesení č. 130/30R/2013
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem "Dlouhodobé zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou v oblasti Děčínsko" zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2. Protokoly o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“, dle příloh č. 2 a 3
předloženého materiálu
3. Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“, dle příloh č. 4 a 5
předloženého materiálu
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B)

rozhodla
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a o přidělení
této zakázky uchazeči: BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za těchto
podmínek uvedených v nabídce:
Základní cena dopravního výkonu na 1 km:
26,49 Kč bez DPH
Cena dopravního výkonu za každý 1 km
realizovaný nad rámec předpokládaného
10,60 Kč bez DPH
rozsahu veřejných služeb:
Úspora za každý 1 km nerealizovaný z
18,54 Kč bez DPH
předpokládaného rozsahu veřejných služeb:

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu
s vybraným uchazečem.
Termín: 31. 10. 2013
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 10. 2013

Usnesení č. 131/30R/2013
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti
Ústecko“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodla
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou v oblasti Ústecko“ formou otevřeného řízení podle § 21
odst. 1 písm. a) zákona a podle ustanovení § 27 zákona. Zadávací řízení v souladu s § 86
odst. 1 zákona bude zahájeno nejdříve 1 měsíc od odeslání formuláře předběžného
oznámení.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
– Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH s vahou 90%
– Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného
rozsahu veřejných služeb v Kč bez DPH s vahou 5%
– Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb v
Kč bez DPH s vahou 5%
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže výpisem z evidence Rejstříku
trestů,
- dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč prokáže potvrzením příslušného finančního
úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením,
- dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona uchazeč prokáže potvrzením příslušného orgánu či
instituce,
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- dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona uchazeč prokáže čestným
prohlášením.
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písm. b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dle § 54 písm. d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních
předpisů
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč předloží seznam významných
služeb spočívajících v provozování veřejné linkové dopravy poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech, kterými se rozumí služba v rozsahu plnění
alespoň 220 000 km za jeden kalendářní rok; zadavatel požaduje praxi dopravce
spočívající v realizaci minimálně 1 (jedné) zakázky spočívající v provozování
veřejné linkové dopravy v rozsahu plnění 1 110 000 km za jeden kalendářní rok,
realizované v posledních třech letech, nebo více (maximálně však tří) zakázek
spočívajících v provozování veřejné linkové dopravy realizovaných v posledních
třech letech, jejichž rozsah plnění za jeden kalendářní rok dosáhne v součtu alespoň
výše uvedené hodnoty 1 110 000 km; jako přílohu uchazeč předloží osvědčení
vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo (ii) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, popř. (iii) za splnění
podmínek uvedených v § 56 odst. 2 písm. a) bod 3. smlouvu s jinou osobou a
doklad o uskutečnění plnění dopravcem,
- dle § 56 odst. 2 písmeno e) zákona s tím, že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, a to
doložením (i) osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy
velkými vozidly vydané příslušným dopravní úřadem podle § 8a zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon o silniční dopravě“) a (ii) čestného prohlášení příslušné osoby o tom, že má
zkušenosti s výkonem funkce odpovědného zástupce dopravce provozujícího
silniční dopravu velkými vozidly ve smyslu § 8a zákona o silniční dopravě v délce
alespoň jednoho roku.
4. o povinnosti uchazečů poskytnout k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
2 800 000 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol číslo této VZ přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(dále také jen „Věstník“), specifický symbol IČO uchazeče, tak, aby byla připsána na
účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty
86

uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky, zároveň
v nabídce uvedou číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky musí být v písemné formě
předložena zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak nespojená s žádným
svazkem. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po
celou dobu zadávací lhůty.
5. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71,
odst. 3 zákona) a posouzení kvalifikace (podle § 55 odst. 3 zákona).
B)

schvaluje
1. zveřejnění odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona v podrobnostech dle
prováděcího právního předpisu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které bylo
schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012,
na profilu zadavatele do 3 dnů od zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku;
2 . zadávací dokumentaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a její zveřejnění na profilu
zadavatele ode dne zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku minimálně do
konce lhůty pro podání nabídek;

C)

jmenuje
členy hodnotící komise podle § 74 zákona ve složení:
1. Jaroslav Komínek, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Iva Perna, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
3. Ing. Václav Betka, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
4. Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
5. Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
6. Ing. František Končel, vedoucí investičního odboru
7. Mgr. Jindřich Jelínek, oddělení dopravní obslužnosti
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jaroslav Dubský, předseda Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
3. Vladimír Tuček, člen Komise pro dopravu Rady Ústeckého kraje
4. Martin Duda, oddělení dopravní obslužnosti
5. Ing. Květa Trojanová, oddělení dopravní obslužnosti
6. Věra Hejnová, oddělení veřejných zakázek investičního odboru
7. Pavel Bureš, oddělení dopravní obslužnosti

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci,
uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2013
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
nezbytné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení,
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 1. 2014

E)

svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

F)

určuje
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dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Jindřich Fraňka, vedoucího odboru dopravy a
silničního hospodářství, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru
investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele
oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací
dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této
veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 132/30R/2013
Předložení pohledávek po splatnosti k 30. 06. 2013 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený soupis pohledávek po lhůtě splatnosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.,
k 30. 06. 2013 v celkové hodnotě 965.629,29 Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a postup
jejich vymáhání.

Usnesení č. 133/30R/2013
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro r. 2013/2014 – vyhodnocení veřejné zakázky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami v zadávacím řízení na dodávky „Nákup a dodávka
posypové kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“
2. Protokol o posouzení kvalifikace v zadávacím řízení na dodávky „Nákup a dodávka
posypové kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“
3. Protokol o dokončení posouzení kvalifikace v zadávacím řízení na dodávky „Nákup a
dodávka posypové kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“
4. Protokol o posouzení nabídek v zadávacím řízení na dodávky „Nákup a dodávka posypové
kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“
5. Protokol o dokončení posouzení nabídek a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na
dodávky „Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“
6. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky „Nákup a
dodávka posypové kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“
B) s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky a uzavřením smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky „Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro r. 2013 a 2014 II“ s uchazečem:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČ: 264
02 068, za následujících podmínek:
- nabídková cena letní posypové soli včetně dopravy v Kč bez DPH – 2.740,-/t
- nabídková cena zimní posypové soli včetně dopravy v Kč bez DPH – 3.798,-/t
- nejvyšší garantovaná % hodnota zrnitosti hmotnostního podílu posypové soli o
zrnitosti od 0,8 mm do 3,15 mm – 65,7%
- nejvyšší garantovaná % hodnota NaCl v nabízené soli – 97,35%.
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Usnesení č. 134/30R/2013
Uzavření dodatků ke Smlouvě o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy
Rada Ústeckého kraje po projednání

A) r u š í

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/22R/2013 ze dne 10.7.2013

B) s o u h l a s í

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavřené mezi
Ministerstvem dopravy a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací, dle přílohy č. 17 tohoto usnesení.

C) u k lá d á

Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2013

Usnesení č. 135/30R/2013
Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Ústeckého kraje – a) Statut komise b) plán práce
pro II. pololetí 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) Statut Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Ústeckého kraje
b) Plán práce Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Ústeckého kraje pro II. pololetí
2013

Usnesení č. 136/30R/2013
Povolení změny účelu čerpání investičního fondu a změny výše odpisového plánu Oblastního
muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace na rok 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady ÚK č. 45/3R/2012 bodu A) ze dne 5. 12. 2012 (použití investičního fondu
schváleného původně na nákup klimatizační jednotky do restaurátorské dílny, vybavení
depozitáře nábytkem pro uchování sbírkových předmětů) a povoluje změnu účelu čerpání
investičního fondu Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace pro rok
2013 v celkové výši 458 tis. Kč na nákup nábytku do depozitáře pro uchovávání sbírkových
předmětů, pořízení nové telefonní ústředny a serveru organizace,
B) s o u h l a s í
s úpravou odpisového plánu schváleného usnesením Rady ÚK č. 45/3R/2012 bodu C) ze
dne 5. 12. 2012 u Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace na rok 2013 –
zvýšení odpisů movitého majetku o 3 tis. Kč, na částku 90 tis. Kč podle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
C) u k l á d á
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení
Termín: 15. 10. 2013
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Usnesení č. 137/30R/2013
Projekt „Odborné kolokvium Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zpracováním projektové žádosti a realizací projektu „Odborné kolokvium Hornická
kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge“ v rámci programu Podpora pro památky UNESCO
pro rok 2014 Ministerstva kultury ČR.

B) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2014
Usnesení č. 138/30R/2013
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2013 – rozdělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit část usnesení č. 94/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 v části
A) 1), kterým rozhodlo dle § 36 odst. 1 písmeno c) a d) zákona č. 129/200Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace tomuto
žadateli:
projekt č. 15
Obec Březno, IČ: 00261823, dotace ve výši 31 000,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Restaurování fragmentu Božích muk v obci
Březno
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 31,76 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky v termínu do 30. 9. 2013;
B)

rozhodla
o poskytnutí neinvestiční dotace dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tomuto žadateli:
projekt č. 11
Miloslav Martínek, datum narození:
dotace ve výši 35 587,- Kč za podmínky:
- užití dotace v souladu s Programem k účelu: Celková obnova kapličky v obci Lužec
– I. etapa
- spoluúčast žadatele na nákladech projektu ve výši min. 54,15 % skutečných celkových
předmětných nákladů včetně DPH
- dokončení prací v termínu do 31. 12. 2013;

C)

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

D)

ukládá
1) Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30. 10. 2013
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2) Mgr. Radkovi Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče zabezpečit realizaci
části B) a C) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2013

Usnesení č. 139/30R/2013
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/SML1061 ze dne 31. 7. 2013 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 18 tohoto usnesení

B) ukládá
Mgr. Radkovi Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče zabezpečit realizaci části
A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2013

Usnesení č. 140/30R/2013
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková
organizace, formou finančního daru od:
-

Lounští Lounským, Mírové nám. 1, 440 01 Louny, IČ: 63152118 ve výši 8 tis. Kč
na zajištění provozu zooparku v areálu zámeckého parku Domova „Bez zámků“
Tuchořice

2. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Domov důchodců Meziboří, příspěvková
organizace, formou finančního daru od:
-

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ: 25008196 ve výši 10 tis. Kč
na zajištění oslav 20. výročí otevření Domova důchodců Meziboří a na kulturní a
sportovní akce uživatelů

-

ve výši 5 tis. Kč na kulturní

a sportovní akce uživatelů

3. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace, formou věcného daru od:
-

Balírny UNIMA s.r.o., Březový vrch 244, Březenec, 431 11 Jirkov, IČ: 22801910 –
krepový papír na ergoterapii uživatelů v celkové hodnotě 20 tis. Kč, z toho
10 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Kadaň a
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10 tis. Kč pro Domov pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Mašťov, které jsou součástí příspěvkové organizace
4. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb DubíTeplice, příspěvková organizace, formou věcného daru od:
-

terapii uživatelů

– zvíře - koza v hodnotě 500,- Kč na

5. v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace, formou finančního daru od:
-

SCHULTE malířské válečky a plastik spol. s r.o., IČ: 46712691 ve výši 5 tis. Kč –
na sportovní, společenské a pobytové akce uživatelů

Usnesení č. 141/30R/2013
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele - investiční účelové dotace pro rok
2013 o částku 38 tis. Kč na celkový objem 38 tis. Kč pro Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvkovou organizaci, na dofinancování opravy umývárny Zámeček. Poskytnutou dotaci
vyúčtovat do 31. 12. 2013
Usnesení č. 142/30R/2013
Změny čerpání investičních prostředků z investičního fondu příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v oblasti sociálních věcí
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
1. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, příspěvková organizace, v celkové výši 806 tis. Kč na pořízení traktoru
včetně přídavného zařízení, opravy studny, fasád, střechy u přístavby výtahu, omítek
a zárubní dveří a dřevěného obložení budovy č.p. 244 a na nátěr oken (usnesením RÚK
č. 147/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013 schváleno původně na pořízení 2 mandlů, traktoru
včetně přídavného zařízení a opravy studny, fasád, střechy u přístavby výtahu, omítek
a zárubní dveří a dřevěného obložení budovy č.p. 244 a na nátěr oken),
2. se změnou čerpání investičních prostředků z investičního fondu pro rok 2013
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
v celkové výši 8 380 tis. Kč, na zakoupení: 31 ks lůžek s elektrickým polohováním,
varného kotle, profi pračky, zvedací vany se směšovačem, 2 ks komerčních chladících
skříní, 2 ks výdejních stolků na ohřev, přístroje na dekontaminaci vzduchu, centrálního
odvápňovače, myčky skla a nádobí, univerzálního robota, malotraktoru s příslušenstvím a
na opravy římsy nad vchodem v Domově důchodců Milešov, na rekonstrukci kotelen
včetně kotlů a bojlerů teplé užitkové vody Domově „Na Svobodě“ Čížkovice, oprava
topného zdroje v Domově na zámku Liběšice a havarijní oprava zdiva evakuačního
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výtahu v Domově důchodců Libochovice (usnesením RÚK č. 45/3R/2012 zde dne 5. 12.
2012 původně schváleno na zakoupení: 31 ks lůžek s elektrickým polohováním, varného
kotle, profi pračky, zvedací vany se směšovačem, 2 ks komerčních chladících skříní, 2 ks
výdejních stolků na ohřev, přístroje na dekontaminaci vzduchu, centrálního odvápňovače,
myčky skla a nádobí, univerzálního robota, malotraktoru s příslušenstvím a na opravy
římsy nad vchodem v Domově důchodců Milešov, římsy nad vchodem Domova na zámku
Liběšice, na rekonstrukci kotelen včetně kotlů a bojlerů teplé užitkové vody v Domově na
zámku Liběšice a Domově „Na Svobodě“ Čížkovice),
3. se změnou účelu čerpání investiční účelové dotace pro rok 2012 pro Ústav sociální péče
Nová Ves v Horách, příspěvkovou organizaci, ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukce
rozvodů elektrické energie a pojistných skříní (schváleno usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 48/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012 původně na řešení havarijního stavu střechy instalaci střešních oken),
4. se změnou čerpání uspořené části investiční účelové dotace pro rok 2012 na investičním
fondu příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkovou
organizaci, ve výši 147 tis. Kč na pořízení profesionální sušičky prádla a rekonstrukci
prostor kuchyně (původním usnesením RÚK č. 31/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012
schválena investiční účelová dotace ve výši 750 tis. Kč na pořízení vícemístného osobního
automobilu – vyúčtování do 30. 6. 2013, usnesením č. 168/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013
prodlouženo vyúčtování do 31. 12. 2013).
5. se změnou čerpání finančních prostředků z investičního fondu pro rok 2013 příspěvkové
organizaci Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace, v celkové
výši 325 tis. Kč na pořízení konvektomatu a profesionální myčky nádobí (usnesením RÚK
č. 45/3R/2012 zde dne 5. 12. 2012 původně schváleno na pořízení konvektomatu
a profesionálního robota do stravovacího provozu).
B)

rozhoduje
v souladu s ust. § 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o uložení odvodu Domovům pro osoby
se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvkové organizaci z jejího
investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 80 tis. Kč t.j. částce odpovídající výši
odpisů, které vzniknou z titulu odpisů příspěvkové organizace zaúčtovaných do konce roku
2013 v souladu s ust. § 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., vyjma odpisů
nevytvořených z příspěvku zřizovatele, případně určených na financování projektové
činnosti v roce 2013, a to se čtvrtletní splatností odvodu ve výši jeho ¼, maximálně do
dvacátého dne následujícího měsíce, za IV. čtvrtletí maximálně do 10. 12. 2013.

Usnesení č. 143/30R/2013
Transformace služeb pobytových zařízení sociální péče – změna složení pracovní skupiny
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
Mgr. Ilonu Trojanovou, ředitelku Domova pro osoby se zdravotním postižením, Brtníky, p. o.,
Mgr. Hanu Vitáskovou, vedoucí Centra sociální pomoci chráněného bydlení Litoměřice –
projektový manažer sociálních služeb, Ing. Pavla Hajšmana, odbor regionálního rozvoje vedoucí oddělení fondů a projektů EU, členkami/členem pracovní skupiny pro transformaci
služeb pobytových zařízení sociální péče v Ústeckém kraji.
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Usnesení č. 144/30R/2013
Zapojení příspěvkové organizace do Výzvy pro předkládání grantových projektů OP LZZ
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se záměrem projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.,
na podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a s jeho
předložením Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci výzvy č. C1 Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Usnesení č. 145/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Betonárna Frischbeton, s.r.o.,
k.ú. Souš č. parc. 141/5“ oznamovatele Frischbeton, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru EIA „Betonárna Frischbeton, s.r.o., k.ú. Souš č.
parc. 141/5“ oznamovatele Frischbeton, s.r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje požaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Usnesení č. 146/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zařízení ke sběru a výkupu
odpadů MetallPlast Recykling – Krupka“ oznamovatele METALLPLAST RECYKLING, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů MetallPlast
Recykling – Krupka“ oznamovatele METALLPLAST RECYKLING, spol. s r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Usnesení č. 147/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zařízení ke sběru a výkupu
odpadů MetallPlast Recykling – Teplice“ oznamovatele METALLPLAST RECYKLING, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů MetallPlast
Recykling – Teplice“ oznamovatele METALLPLAST RECYKLING, spol. s r.o., takto:
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Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Usnesení č. 148/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Rekultivace bývalého DP v
obci Obrnice“ oznamovatele Obec Obrnice.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Rekultivace bývalého DP v obci Obrnice“
oznamovatele Obec Obrnice, takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Usnesení č. 149/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Přemístění závodu JOTUN do
haly 3 VGP parku v Přestanově a zvýšení kapacity výroby práškových barev“ oznamovatele Jotun
Powder Coatings (CZ) a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Přemístění závodu JOTUN do haly 3 VGP parku
v Přestanově a zvýšení kapacity výroby práškových barev“ oznamovatele Jotun Powder
Coatings (CZ) a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a
naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Usnesení č. 150/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího
vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ oznamovatele ČEPS a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k posudku záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího vedení 220 kV
na dvojité vedení 400 kV“ oznamovatele ČEPS a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k záměru
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Usnesení č. 151/30R/2013
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s. – provoz na výrobu vápenného mléka“ oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní
výrobu a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku
záměru „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. – provoz na výrobu vápenného mléka“,
oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s, takto:
Rada Ústeckého kraje souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k záměru.
Usnesení č. 152/30R/2013
Přehled řešených škodních událostí Škodní komise Krajského úřadu Ústeckého kraje za I.
pololetí 2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o případech řešených Škodní komisí Krajského úřadu Ústeckého kraje v I. pololetí
2013.

Usnesení č. 153/30R/2013
SPZ Triangle, příspěvková organizace – personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odstavec 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat panu Bc.
Jaroslavu Krchovi, řediteli SPZ Triangle, příspěvková organizace (platový výměr
č. 3396/2013) dle přílohy předloženého materiálu, a to s účinností od 1.9.2013
B) ukládá
Ing. Mgr. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele a zástupci ředitele KÚÚK,
zabezpečit veškeré potřebné kroky k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2013
Usnesení č. 154/30R/2013
Nákup dvou vozidel pro účely KÚÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. O zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup dvou
vozidel pro účely KÚÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen „zákon“).
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2. O rozdělení zakázky podle § 98 zákona na dvě části
• Část 1: 1x vozidlo střední třídy - combi, motor o obsahu cca 2000 ccm, cca 110 kW,
dieselový, přeplňovaný, exhalační norma Euro 5
• Část 2: 1x vozidlo střední třídy - sedan, motor o obsahu cca 1600 cm3, cca 70 kW,
dieselový, přeplňovaný,exhalační norma Euro 5
přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky a každá část
zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
3. O způsobu hodnocení nabídek na každou část zakázky podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena.
4. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů
 základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 1 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 3
významných dodávek v oblasti osobních vozidel střední třídy poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí,
minimální hodnota každé z těchto zakázek musí být alespoň 400 tis. Kč bez DPH,
přílohou tohoto seznamu musí být ke každé zakázce
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením, z jehož
obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
uchazečem.
5. O využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
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dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.

-

6. O zaslání výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům
1. AUTO TEP s.r.o., Masarykova třída 316/146, 415 01 Teplice, IČO: 25446363

4.

OKIM spol. s r.o., Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, IČO: 48290980
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16,
Oblouková 1416/9, 405 02 Děčín, IČO: 00526282
AUTO MOTORS, a.s., Textilní 9, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46708502

5.

AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o., Dubská 3106, 415 01 Teplice, IČO: 40233049

2.
3.

B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1.
dle § 71 odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Mgr. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele
2. Bc. Stanislav Krampera, vedoucí odd. hospodářské správy
3. Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Jan Horáček, odd. hospodářské správy
2. Miloslav Gottfried, odd. hospodářské správy
3. Bc. Jana Chmelíková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek
2. dle § 59 odst. 2 zákona členy zvláštní komise pro účely posouzení kvalifikace ve složení:
1. Ing. Mgr. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele
2. Bc. Stanislav Krampera, vedoucí odd. hospodářské správy
3. Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Jan Horáček, odd. hospodářské správy
2. Miloslav Gottfried, odd. hospodářské správy
3. Bc. Jana Chmelíková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek
3. dle § 74 zákona členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Mgr. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele
2. Bc. Stanislav Krampera, vedoucí odd. hospodářské správy
3. Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního
4. Miroslav Plánička, odbor KH
5. Jan Horáček, odd. hospodářské správy
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Michal Růžička, odd. hospodářské správy
2. Miloslav Gottfried, odd. hospodářské správy
3. Bc. Jana Chmelíková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek
4. Bc. Štěpánka Reisová, odd. hospodářské správy
5. Miroslav Fíla, odd. hospodářské správy

C)

ukládá
1. Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídek,
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
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Termín: 30. 9. 2013
2. Ing. Mgr. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit
přidělení veřejné zakázky uchazečům jejichž nabídka byla vyhodnocena na jednotlivou
část zakázky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako
nejvýhodnější.
Termín: 31. 12. 2013
D) svěřuje
Oldřichu Bubeníčkovi, hetmanovi Ústeckého kraje, v souladu s ustanovením § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) rozhodování o námitkách podaných
v průběhu zadávacího řízení a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.
E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se shody, Ing. Mgr. Jaroslava Pikala, vedoucího odboru kancelář
ředitele, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako
administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit
v tomto zadávacím řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci,
dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na
profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 155/30R/2013
Kompletní výměna osobních a nákladních výtahů na budově A KÚÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Kompletní výměna osobních a nákladních výtahů na budově A KUUK“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Kompletní výměna osobních a nákladních výtahů na budově A KUUK“, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
3 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Kompletní výměna osobních a nákladních výtahů na budově A KUUK“, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu
4 . Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Kompletní výměna osobních a nákladních výtahů na budově A KUUK“, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
5 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Kompletní výměna osobních a nákladních výtahů na budově A KUUK“, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu

B)

rozhodla
1. Podle ustanovení § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) o vyloučení uchazeče KONE, a.s., Evropská 423/178, 160 00
99

Praha 6, IČO: 00176842 a Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČO:
27127010, jelikož nepředložili návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
2. Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou a o přidělení této zakázky uchazeči: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.,
Mostecká 4, 419 01 Duchcov, IČO: 25479296 za těchto podmínek uvedených v nabídce:
•
•
C)

Nabídková cena bez DPH:
4 350 000,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH: 5 263 500,00 Kč

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu
s vybraným uchazečem.
Termín: 31. 10. 2013
2. Ing. Mgr. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 10. 2013

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 7/30R/2013

–

Návrh darovací smlouvy

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/30R/2013

–

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování
služeb uzavřené mezi kraje a Advokátní kanceláří
Benešová, Beránek, Bláha ze dne 14.3.2012

Příloha č. 3 k usnesení č. 10/30R/2013

–

Návrh dodatku
č. 1 smlouvy o dílo č.
11/SML3179 tisk Krajských novin

Příloha č. 4 k usnesení č. 10/30R/2013

–

Návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo 11/SML3180 –
Distribuce Krajských novin

Příloha č. 5 k usnesení č. 14/30R/2013

–

Návrh dodatku č. 1

Příloha č. 6 k usnesení č. 15/30R/2013

–

Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování
zdravotnické záchranné služby

Příloha č. 7 k usnesení č. 28/30R/2013

–

Přehled
kladných
výsledků
hospodaření
příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok
2012 a návrh přídělu na dodatečné rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2012 do jejich fondů

Příloha č. 8 k usnesení č. 53/30R/2013

–

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
4221/2013

Příloha č. 9 k usnesení č. 54/30R/2013

–

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
4140/2013
100

Příloha č. 10 k usnesení č. 55/30R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
138/13/4120

Příloha č. 11 k usnesení č. 56/30R/2013 –

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
59/2013

Příloha č. 12 k usnesení č. 58/30R/2013 –

Dohoda o ukončení nájmu (ZOS Staňkovice)

Příloha č. 13 k usnesení č. 59/30R/2013 –

Smlouva o nájmu (město Šluknov)

Příloha č. 14 k usnesení č. 60/30R/2013 –

Smlouva o výpůjčce (město Lovosice)

Příloha č. 15 k usnesení č. 127/30R/2013 –

Smlouva o právu provést stavbu – Roudnice nad
Labem (CEZ)

Příloha č. 16 k usnesení č. 128/30R/2013 –

Statut majetkové komise RÚK IV. volební období

Příloha č. 17 k usnesení č. 134/30R/2013 –

Návrh dodatku ke Smlouvě o zajištění údržby
vybraných silnic I. třídy uzavřené mezi MD a
SÚS ÚK, p.o.

Příloha č. 18 k usnesení č. 139/30R/2013 –

Dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci
č.13/SML1061 ze dne 31. 7. 2013
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/30R/2013

Darovací smlouva

uzavřená v souladu s ust. § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. VUAS/2013/149
Smluvní strany

Vršanská uhelná a.s.
se sídlem:
Most, V. Řezáče 315, PSČ: 434 67
IČO:
28678010
DIČ:
CZ699001510
obchodní rejstřík:
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1987
jednající:
Ing. Petrem Antošem, předsedou představenstva
a Ing. Vladimírem Roučkem, členem představenstva
(dále jen „dárce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
jednající:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „obdarovaný“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
darovací smlouvu (dále jen „smlouva“):
I.
/1/ Touto smlouvou se dárce zavazuje darovat obdarovanému (slibuje obdarovanému)
3.000.000,-Kč (slovy: třimilionykorunčeských) – dále jen „dar“ a obdarovaný tento dar
přijímá.
/2/ Dar je určen na financování a podporu cílů obdarovaného v oblasti zdravotnictví,
vzdělávání, kultury, sportu.
II.
/1/ Dar bude obdarovanému dárcem realizován bezhotovostním převodem na tento bankovní
účet určený obdarovaným č.ú.: 2500762/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to do 10
kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
/2/ Obdarovaný se zavazuje použít dar výlučně k účelu specifikovanému v čl. I. odst. 2. této
smlouvy.
III.
/1/ Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným číslovaným dodatkem
podepsaným oběma smluvními stranami.
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/2/ Tato smlouva je uzavřena podepsáním oběma smluvními stranami a nabývá platnosti a
účinnosti dnem jejího uzavření.
/3/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
/4/ Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a
oprávněné ji podepsat, že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si smlouvu
řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, na důkaz čehož připojují své
podpisy.
/5/ Obdarovaný tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………/………. ze dne ………… 2013.

V Mostě dne…………

V Ústí nad Labem dne……….

Vršanská uhelná a.s.:

Ústecký kraj:

..........................……......…….
Ing. Petr Antoš
předseda představenstva

…………………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

...............…...…....……............
Ing. Vladimír Rouček
člen představenstva
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Příloha č. 1 bodu 6.6
Příloha č. 2 k usnesení č. 8/30R/2013

Krajský úřad
Číslo klienta:
Číslo advokáta:

12/SML0568/01

DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

uzavřený ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
jakož i ve smyslu § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996
Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Klient
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání: JUDr. Simona Hejnová, vedoucí legislativně-právního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Telefon, fax:
475 657 616, fax 475 657 111
Email pro doručování: maskova.m@kr-ustecky.cz
IČ:
708 92 156
DIČ:
CZ708 92 156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 882 733 379/0800
(dále také jen „klient“)

Advokát
Advokátní kancelář Benešová, Beránek, Blaha
Sídlo:
Sokolovská 47/73, Praha 8 – Karlín, 186 00
E-mail:
akbbb@akbbb.cz, benesova@akbbb.cz; beranek@akbbb.cz,
blaha@akbbb.cz
Telefon,:
+ 420 222 318 858, Mgr. Benešová: +420 724 905 888,
JUDr. Beránek: +420 723 242 134, Mgr. Ing. Blaha: +420 604 985 335
IČ:
714 64 689
DIČ:
CZ8004192658
Bank. spojení: UniCredit Bank Praha
č. účtu: 2107031762/2700
(dále také „advokát“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
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I.
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování právních služeb
(dále jen „Smlouva“) ze dne 14. 3. 2012 (vedené klientem pod č.
12/SML0568/35771/2012/KUUK), která byla uzavřena na dobu neurčitou, s tím že odměna
za poskytování právních služeb nepřekročí částku 1.500.000,- Kč bez DPH, a to vzhledem
k potřebě dalšího poskytování právních služeb v rámci předaných rozpracovaných právních
věcí.
II.
1. Sjednaná výše odměny za poskytování právních služeb, stanovená Smlouvou v odstavci
11 článku 6 na částku 1.500.000,- Kč bez DPH, se navyšuje o 300.000,- Kč bez DPH.
2. V ostatním není Smlouva tímto dodatkem dotčena.

III.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Klient tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje, usnesením č…………….. ze dne 18. 9. 2013.
4. Klient i advokát shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne ……….....…. 2013

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

………………………………………………

Klient
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman Ústeckého kraje

Advokát
Mgr. Marie Benešová
JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Ing. Ondřej Blaha
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Příloha č. 3 k usnesení č. 10/30R/2013

Krajský úřad
Číslo smlouvy objednatele: 11/SML3179
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Smluvní strany
Objednatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: RNDr. Zdeněk Rytíř
E-mail/telefon: rytir.z@kr-ustecky.cz / 475 657 703
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a

Zhotovitel:
NOVOTISK s.r.o.
Sídlo:
Šlechtitelů 636/6, 772 11 Olomouc
Zastoupený:
Antonínem Mitískou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Pavel Němeček
E-mail/telefon: pavel.nemecek@praha.novotisk.cz / 724 020 775
IČ:
49609289
DIČ:
CZ49609289
Bank. spojení: Reiffeisenbank
číslo účtu: 2032009842/5500
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
10742
(společně „smluvní strany“)
uzavírají v souladu se smlouvou o dílo ze dne 27. 12. 2011,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. objednatele 11/SML3179, ze dne
27. 12. 2011 a to takto:
A) bod 3 písmeno c. čl. I. Předmět smlouvy a díla
Pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2013 se zvyšuje formát novin z původních 8 stran na 10
stran.
B) bod. 1 čl. III. Cena díla a platební podmínky
Z důvodu zvýšení počtu stran jednoho výtisku novin se mění cena za tisk jednoho měsíčního
vydání novin. Pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2013 byla nová cena stanovena ve výši
353.600,- bez DPH (slovy třistapadesáttřitisícšestset korun českých) tedy 406.640,- Kč (slovy
čtyřistašesttisícšestsetčtyřicet korun českých) s DPH za tisk jednoho měsíčního vydání
Krajských novin Ústeckého kraje v daném měsíci.

C) Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření..
3. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje usnesením č……. ze dne………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Zhotovitel
NOVOTISK s. r. o.
Antonín Mitíska, jednatel
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Příloha č. 4 k usnesení č. 10/30R/2013

Krajský úřad
Číslo smlouvy objednatele: 11/SML3180
Číslo smlouvy zhotovitele: 2012/0110

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Smluvní strany
Objednatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: RNDr. Zdeněk Rytíř
E-mail/telefon: rytir.z@kr-ustecky.cz / 475 657 703
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a

Zhotovitel:
Česká pošta, s. p.
Sídlo:
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
Zastoupený:
Kontaktní osoba: Bc. Alena Vavřichová, obchodní manažer senior
E-mail/telefon: vavrichova.alena@cpost.cz / 604 221 513
IČ:
47114983
DIČ:
CZ47114983
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 134204869/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka
7565
(společně „smluvní strany“)
uzavírají v souladu se smlouvou o dílo ze dne 20.1.2012,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
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Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. objednatele 11/SML3180, číslo
zhotovitele 2012/0110 ze dne 20.1.2012 a to takto:
A) bod 3 písmeno b. čl. I. Předmět smlouvy a díla
Pro měsíce říjen, listopad a prosinec 2013 se zvyšuje hmotnost 1 výtisku a to na 43 gramů.
B) bod. 1 čl. III. Cena díla a platební podmínky
Z důvodu zvýšení hmotnosti 1výtisku se mění cena za měsíční distribuci. Pro měsíce říjen,
listopad a prosinec 2013 byla cena stanovena ve výši 194.578,90 bez DPH za 1 vydání
(slovy stodevadesátčtyřitisícpětsetsedmdesátosm korun českých a devadesát haléřů) tedy
235.440,46 Kč (slovy dvěstětřicetčtyřitisícdevadesáttři korun českých a šedesátšest haléřů)
s DPH za distribuci v daném měsíci.

C) Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
3. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje usnesením č……. ze dne………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Zhotovitel
Česká pošta, s.p.
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Příloha č. 5 k usnesení č. 14/30R/2013

Číslo objednatele: 13/SML0770/01
Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo
Zastoupený
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
IČO
DIČ
Bank. spojení

:
:
:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví
severa.p@kr-ustecky.cz; +420475657435
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3305272/0800

a
Zhotovitel
Ondřej - Meissner, spol. s r.o.
Na Mokřině 27, 130 00 Praha 3
Ing. Miroslav Ondřej
Ing. Miroslav Ondřej
ondrej@ondrej-meissner.cz / 602 319 698
45807159
CZ45807159
:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 305747201/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka
12096.

Název
Sídlo
Zastoupený
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
IČO
DIČ
Bank. spojení

:
:
:
:
:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“):

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 13/SML0770 ze dne 3. 5. 2013
na akci: „Dodávka klimatizace sálu vč. měření a regulace“ v rámci projektu Krajský
standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Tato změna nijak
nerozšiřuje předmět veřejné zakázky, neovlivňuje původní zadávací řízení a nijak nemění
ekonomickou rovnováhu původně uzavřené smlouvy.

1.
Z důvodu ukončení výroby chladící blokové jednotky CIAT CHA/K 91 32 není objektivně
možné tuto chladící blokovou jednotku dodat, a proto se mění technické řešení chladící
blokové jednotky vymezené v Příloze č. 2 Smlouvy takto:
odstavec
2x Chladící bloková jednotka CIAT CHA/K 91/32
Rozměry: 1850x1275x1000mm
Váha: 233kg
Chladící výkon – 23,9kW
Příkon – 7,8kW
Topná voda 6/12°C
I = 129/18,4 A
U = 400V/3N/50Hz
možnosti dálkového spínání a hlášení poruchy vč. hydraulického modulu a ekologického
chladiva R 407C
se nahrazuje odstavcem
2x Chladící bloková jednotka CARRIER 30RB 021
Rozměry: 1579x1136x559 (V x Š x H) mm
Váha: 208 kg
Chladící výkon – 21,6 kW
Příkon – 6,64kW
Topná voda +6/+12 °C
I = 95 A
U = 3x400V/50 Hz
možnosti dálkového spínání a hlášení poruchy vč. hydraulického modulu a ekologického
chladiva R-410A

2

2.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení
obdrží zhotovitel a 5 vyhotovení objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními
stranami (uzavření).
Přílohy:
Příloha č. 1 Vyjádření výrobce CIAK TRADE s.r.o. o ukončení výroby blokové chladící
jednotky CIAT CHA/K 91 32.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

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

..............................................................
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

zhotovitel
ing. Miroslav Ondřej
jednatel
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Příloha č. 6 k usnesení č. 15/30R/2013

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Číslo smlouvy u Libereckého kraje:
Číslo smlouvy u Ústeckého kraje:

OLP/1696/2013
13/SML1717

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 5 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
70892156

a
Liberecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ :

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Libereckého kraje
alena.riegerova@kraj-lbc.cz / 485 226 550
70891508

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU
o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
(dále jen „smlouva“)
Článek I.
Ústecký kraj, jako zřizovatel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, a Liberecký kraj, jako zřizovatel Zdravotnické záchranné
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služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, pro zabezpečení dostupnosti
zdravotnické záchranné služby v oblasti pásma při hranici obou krajů uzavírají
v souladu s ust. § 5 odst. 5 Zákona tuto smlouvu o spolupráci. Uzavřením této
smlouvy je pokračováno v dosavadní neformální spolupráci mezi kraji a jimi
zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Článek II.
Ústecký kraj a Liberecký kraj se ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 Zákona zavazují
zajistit prostřednictvím jimi zřízených příspěvkových organizací popsaných v článku I.
této smlouvy, vzájemné poskytování služeb zdravotnické záchranné služby na
území okrajových obcí (hranice sousedících krajů), a to na vyžádání operačního
střediska druhé (žádající) strany.
Žádající stranou je pro účely této smlouvy na straně Ústeckého kraje Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, a na straně Libereckého
kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Smluvní strany se zavazují zajistit, že poskytování služeb zdravotnické záchranné
služby na vyžádání bude v souladu s příslušnými právními předpisy a jinými
dokumenty, které poskytování těchto služeb upravují.

Článek III.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany se zavazují k bezplatnému plnění smlouvy.
2. Smluvní strany potvrzují, že jsou seznámeny se všemi dokumenty či jinými
informacemi vydávanými smluvními stranami v souvislosti se zajištěním
zdravotnické záchranné služby, a to zejména s plánem pokrytí území každého
z krajů. Smluvní strany se zavazují veškeré dokumenty a informace bezodkladně
v případě změny si oznamovat.
3. Obě smluvní strany mohou ukončit platnost smlouvy bez udání důvodu, a to
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem následujícím
po doručení výpovědi.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.
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6. Smluvní strany potvrzují, že:
• o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ........................ ze dne ..........................,
• o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. ........................ ze dne ..........................
V Ústí nad Labem dne …………………

V Liberci dne ………………………………

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Liberecký kraj
Martin Půta, hejtman kraje
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příloha č. 2

Příloha č. 7 k usnesení č. 28/30R/2013

Odbor: Školství, mládeže a tělovýchovy a Sociálních věcí

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje* za rok 2012 a návrh přídělu do peněžních fondů

1
2

Konzervatoř, Teplice
ZUŠ, Ústí n. L. - Neštěmice

F

6220
7250

182,99
45 905,48

-48 190,14
45 905,48

48 373,13
0,00

1606

96 463,57
142 552,04

96 463,57
94 178,91

0,00
48 373,13

Fond
odměn

G

H

I

Nekrytý
zisk

Příspěvek
zřizovatele

E

v Kč

Ostatní

D=E+F

Příděly do fondů
Fond rezervní
Krytí ztráty
z min. let

A
B
C
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Celkem

Doplňková
činnost

Poř. Zkrácený název příspěvkové
Č. org.
č.
organizace

Hlavní činnost

Výsledek hospodaření (VH)

VH z
příspěvku
zřiz. v %

J

K

L=D*100/K

182,99
45 905,48

32 524 237,00
6 297 945,00

0,00
0,73

1 835 000,00
40 657 182,00

5,26
5,99

Oblast sociálních věcí
3

ÚSP Lobendava
Celkem

0,00

96 463,57
142 552,04

0,00

0,00

*upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012.

Datum: 8. 8. 2013 a 20. 8. 2013
Vedoucí odboru: Ing.Petra Lafková, Ing. Štěpán Harašta

Příloha č. 1 k bodu č. 15
Příloha č. 8 k usnesení č. 53/30R/2013

Příloha č. 2 k bodu č. 16
Příloha č. 9 k usnesení č. 54/30R/2013

Příloha č. 3 k bodu č. 17
Příloha č. 10 k usnesení č. 55/30R/2013

Příloha č. 4 k bodu č. 18
Příloha č. 11 k usnesení č. 56/30R/2013

Příloha č. 5 k bodu č. 20
Příloha č. 12 k usnesení č. 58/30R/2013

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:

DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU
uzavřená dle ustanovení § 676 a násl.
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Pronajímatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
telefon, fax
: 47 5657 407
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz

a
Nájemce:
Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice, spol. s.r.o.
se sídlem
: Staňkovice 226, PSČ 439 49
zastoupená
: Ing. Ivanem Koděrou, jednatelem
IČ
: 47781173
DIČ
:
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1498162/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 3881 (příloha č. 1 této smlouvy).
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Ivan Koděra, jednatel
telefon, fax
: 602 283 778
e-mail
: agt@agrogast.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O UKONČENÍ NÁJMU
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I.

1. Nájemce má v nájmu na základě Nájemní smlouvy 158N08/35 uzavřené mezi nájemcem a
Státním pozemkovým úřadem (do 31.12.2012 Pozemkový úřad ČR) následující pozemky:
pozemek p.č. 476/13 o výměře 645 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek p.č. 476/15 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek p.č. 1530/6 o výměře 2510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
2. Nájemce má v nájmu na základě Nájemní smlouvy 84/N12/35 uzavřené mezi nájemcem a
Státním pozemkovým úřadem (do 31.12.2012 Pozemkový úřad ČR) následující pozemek:
pozemek p.č. 1694/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
II.

Pronajímatel získal do svého vlastnictví z majetku České republiky – právo hospodaření pro
Státní pozemkový úřad na základě Smlouvy o převodu nemovitostí z příslušnosti hospodařit
s majetkem státu do vlastnictví kraje č.
SPU 243735/2013/508100/Hep (č. kraje
13/SML1148) ze dne 21.6.2013, vklad práva zapsán do katastru nemovitostí řízením
V-1068/2013-533 vedeným u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Žatec, právní účinky vkladu ke dni 25.6.2013, následující pozemky:
pozemek p.č. 476/13 o výměře 645 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek p.č. 476/15 o výměře 1571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
pozemek p.č. 1530/6 o výměře 2510 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k.ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
pozemek p.č. 1694/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
dále také jen „Pronajaté pozemky“.
III.

Výše uvedení účastníci této smlouvy se dohodli na ukončení pronájmu Pronajatých pozemků,
a to ke dni 30.9.2013.
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IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

V případě, že si adresát nevyzvedne poštovní zásilku, popř. ji odmítne převzít, je
oprávněn odesilatel náhradně doručit zásilku faxem, jako obyčejnou zásilku, popř.
telegramem. V pochybnostech s doručením se má za to, že zásilka byla doručena
třetího dne po odeslání.

2.

Pronajímatel tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto usnesením
Rady Ústeckého kraje č. ……………. ze dne …………………

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
pronajímatel obdrží 2 vyhotovení a nájemce obdrží 1vyhotovení.

6.

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

Pronajímatel i nájemce shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne …………………

V …………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Pronajímatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Nájemce
Zemědělská obchodní společnost,
Staňkovice, spol. s.r.o.
Ing. Ivan Koděra, jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku nájemce
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Příloha č. 13 k usnesení č. 59/30R/2013

Příloha č. 6 k bodu č. 21

(§ 663 a násl., § 50a obč.zákoníku v platném znění)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i :
1. Město Šluknov, se sídlem 407 77 Šluknov, nám.Míru 1, IČO 00261688,
zastoupené starostku pí Mgr. Evou Džumanovou, jako pronajímatel a strana
zavázaná na straně jedné
a
2. Ústecký kraj, IČ:70892156, DIČ:CZ70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem, zastoupený hejtmanem p. Oldřichem Bubeníčkem, jako nájemce a strana
oprávněná na straně druhé
tuto smlouvu:
I.
Předmět a účel
Předmětem pronájmu je níže uvedený pozemek :
část p.p.č. 1978/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.560 m2dle GP č. 1631-4/2012
v k.ú. Šluknov.
Účelem pronájmu je výstavba třípodlažního domu pro poskytování sociálních služeb v souladu
s písemným souhlasem stavebního úřadu.
II.
Nájemné
1)
2)
3)

4)

Nájemné bylo stanoveno na částku 1,-- Kč/m2/rok, t.j. celkem 1. 560,-Kč/rok.
Nájemné za část roku 2013 je stanoveno na částku 445,--Kč a je splatné do 14-ti dnů od
podpisu smlouvy.
Roční nájemné je splatné do 31.03. příslušného roku do pokladny MěÚ Šluknov nebo
převodem na účet pronajímatele č. 108724561/0300, VS 6800000… u pobočky ČSOB
Varnsdorf.
V případě prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši
10% z dlužné částky, vedle zákonných úroků z prodlení.
III.
Doba nájmu a podmínky skončení

1)
2)

Nájem je sjednán na dobu neurčitou a začíná dnem 19.09.2013.
Ukončení nájmu je možné za těchto podmínek:
a) písemnou dohodou smluvních stran s určením data ukončení nájemního vztahu, za
podmínky, že nájemce bude mít vyřešené vlastnictví ke stavbě (převod vlastnického
práva)
b) písemnou výpovědí pronajímatele nájemci, jestliže:
− nájemce ani po písemné upomínce nezaplatí splatné nájemné
− nájemce poruší podmínky písemného souhlasu stavebního úřadu
− nájemce užívá pozemek v rozporu s touto smlouvou, zejména s účelem, pro
který mu byl pronajat

-23) Při ukončení nájemní smlouvy před vypršením doby nájmu na základě výpovědi pronajímatele,
je nájemce povinen vypořádat své vlastnictví ke stavbě nebo uvést pozemky do stavu, v jakém
jej převzal. V opačném případě má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč a
náhradu nezbytně nutných nákladů na uvedení pozemků do původního stavu.
IV.
Práva a povinnosti nájemce
1) Nájemce má právo i povinnost užívat pozemek pro vlastní potřebu, k účelu vymezenému v čl. I.
2) Nájemce není oprávněn pronajmout pozemek třetí osobě.
3) Nájemce je oprávněn provádět změny v charakteru pozemku pouze v souladu s písemným
souhlasem stavebního úřadu. Kácení stromů, odstranění zařízení nebo staveb atp. může
provádět pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. Tento souhlas nenahrazuje povolení ke
kácení stromů.
4) Nájemce je povinen pronajímateli umožnit, aby se kdykoliv přesvědčil o tom, že pozemky jsou
využívány v souladu s účelem, pro který mu byly pronajaty.
5) Nájemce je povinen provádět údržbu pozemku tak, aby nedocházelo k šíření plevelů na
sousední pozemky.
6) Nájemce nesmí na pronajatém pozemku chovat žádná hospodářská zvířata.
7) Nájemce je povinen nahlásit pronajímateli každou změnu adresy a to nejpozději do 15-ti dnů od
data, kdy taková změna nastala.
V.
Závěrečná ustanovení
1) Strany se dohodly na řešení sporných otázek jednáním. Pokud dohoda nebude možná ani za
přispění právníka smlouva končí posledním dnem měsíce, ve kterém obě strany prohlásí, že
dohoda není možná. Řešení sporných otázek se bude řídit Občanským zákoníkem v platném
znění.
2) Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny po oboustranném souhlasu a musí mít písemnou
formu dodatků.
3) Záměr města pronajmout předmětnou nemovitost pro výstavbu třípodlažního domu pro
poskytování sociálních služeb byl řádně zveřejněn na ústřední desce města od 15.07.2013 do
31.07.2013 a schválen radou města č. 82 dne 12.08.2013 nadpoloviční většinou hlasů všech
členů rady města a změněn radou města č. 84 dne 26.08.2013.
4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, pro každou stranu jeden.
5) Strany prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že ji uzavřely po
předchozím ujednání, svobodně, srozumitelně a vážně a na důkaz toho ji podepisují.
Ve Šluknově dne : 19.09.2013

________________________
Mgr. Eva Džumanová
starostka města
pronajímatel a strana zavázaná

_________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
nájemce a strana oprávněná

Příloha č. 7 k bodu č. 22
Příloha č. 14 k usnesení č. 60/30R/2013

Příloha č. 15 k usnesení č. 127/30R/2013

Příloha č. 8 k bodu č. 89

Příloha č. 9 k bodu č. 90

ÚSTECKÝ KRAJ

Příloha č. 16 k usnesení č. 128/30R/2013

Statut Komise majetkové Rady Ústeckého kraje
I.
Vznik komise majetkové
Komisi majetkovou zřídila dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) a ust. § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení) jako svůj iniciativní a poradní orgán Rada Ústeckého kraje
usnesením č. 10/2R/2012 odst. C) ze dne 28. 11. 2012.

II.
Působnost komise majetkové
Komise majetková jako orgán Rady kraje projednává v rozsahu samostatné a přenesené
působnosti kraje veškeré záležitosti z oblasti majetkové.

III.
Složení komise majetkové
O složení komise rozhodla Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 18/3R/2012 ze dne
5. 12. 2012. Komisi tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředseda a další členové
komise. Návrhy na změny ve složení komise předkládá Radě kraje předseda komise nebo člen
Rady kraje.
Člen Rady kraje, ředitel Krajského úřadu a jeho zástupce, vedoucí odboru majetkového
a jeho zástupce:




má právo účastnit se jednání komise s hlasem poradním,
má právo předkládat komisi náměty na projednání,
může navrhnout přítomnost dalších účastníků jednání, o jejichž účasti rozhoduje
komise hlasováním.

Předkladatel materiálů předkládaných na jednání komise:



odpovídá za přípravu písemných materiálů,
materiály k projednání se doručují členům komise minimálně čtyři pracovní dny
předem, v naléhavých případech je možné předložit též materiál přímo na jednání
komise.

IV.
Jednací řád komise
1.

Pozvánka a veškeré materiály pro jednání komise budou jejím členům zaslány
elektronickou formou.

2.

Pozvánka na jednání komise obsahuje zejména údaje o:
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místě, termínu a hodině zasedání,
programu jednání,
podkladech pro jednání.

3.

V případě, že se člen komise jednání nebude účastnit, informuje o tom před jeho konáním
předsedu a tajemníka komise a současně jim mailem zašle své připomínky k bodům
programu jednání.

4.

V úvodu svého jednání schvaluje komise program jednání a ověřovatele zápisu.

5.

Předsedající jednání uděluje účastníkům jednání slovo a může jim toto slovo odejmout
v případě, že se účastník jednání odchýlí od projednávaného tématu.

6.

Po ukončení diskuze shrne předseda, popř. předsedající závěry ke každému bodu
programu a formuluje návrh usnesení nebo komise hlasuje o návrhu usnesení, které
připravil předkladatel materiálu. O jednotlivých bodech usnesení je možné hlasovat
odděleně.

7.

Komise rozhoduje o každém návrhu hlasováním.
 hlasování řídí předsedající,
 hlasování komise je veřejné,
 námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování může vznést každý člen komise při
hlasování nebo bezprostředně po něm. O námitce rozhodne komise hlasováním bez
rozpravy.
 součástí zápisu z jednání komise jsou výsledky jednotlivých hlasování

8.

Účastník jednání komise má právo na uvedení svého stanoviska v zápise z jednání, pokud
o to požádá.

9.

Komise ze svého jednání pořizuje zápis, který obsahuje zejména tyto údaje:
 den a místo konání,
 hodinu zahájení a skončení, popř. dobu přerušení jednání
 účastníky jednání,
 schválený program jednání,
 průběh rozpravy se jmény řečníků,
 podané návrhy, dotazy a připomínky účastníků jednání,
 náměty a doporučení Radě Ústeckého kraje,
 průběh a výsledek hlasování,
 přijatá usnesení,
 další skutečnosti, které by se měly dle rozhodnutí komise stát součástí zápisu.

10. Zápis a usnesení z jednání komise vyhotoví tajemník komise do 7 pracovních dnů od data
jednání komise.
11. Zápis z jednání po podpisu předsedou nebo místopředsedou a zvoleným ověřovatelem
komise obdrží každý člen komise elektronickou formou. Usnesení, pokud je vzhledem k
jejich velkému rozsahu nelze zaslat elektronicky, budou k dispozici k nahlédnutí na
odboru majetkovém.
12. O námitkách člena komise proti zápisu a usnesení rozhodne nejbližší jednání komise.
13. Zápis a usnesení jsou vyhotovovány ve 2 stejnopisech, z nichž 1 je uložen u tajemníka
k nahlédnutí a druhý je uložen na odboru informatiky a organizačních věcí KÚ.
Elektronicky jsou zápis a usnesení poskytovány oddělení tiskových informací Odboru
kanceláře hejtmana ÚK.
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14. Během jednání komise může být pořízen dočasný elektronický záznam tajemníkem, pro
potřeby vytvoření zápisu z jednání. Elektronický záznam je neveřejný a po ověření
zápisu je okamžitě smazán tajemníkem komise.
V.
Statut komise
Tento statut nabývá účinnosti dnem 19.9.2013.

……………………………………..
Petr Husák
předseda Komise majetkové
Rady Ústeckého kraje

Statut Komise majetkové Rady Ústeckého kraje byl schválen usnesením Rady Ústeckého
kraje č. ……………………… ze dne 19.9.2013
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Příloha č. 17 k usnesení č. 134/30R/2013

Dodatek č.

Evidenční číslo:
Č.j:
Výtisk č.: 1

ke Smlouvě o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy
uzavřené dne………….
(dále jen „Smlouva“)
1. Česká republika - Ministerstvo dopravy
sídlo:
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
jednající:
Ing. Lukáš Hampl, 1. náměstek ministra
IČ:
66003008
DIČ:
CZ66003008
bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:
22027-001/0710
(dále jen „MD“)
a
2.
sídlo:
jednající:
IČ:
DIČ:
banka:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
(dále jen „SÚS“),
se v souladu s článkem XI. odst. 11.6 Smlouvy dohodly na její změně způsobem uvedeným v čl. I.
tohoto dodatku následovně:
Článek I.
Předmět dodatku
1. Článek X. odst.10.1 Smlouvy se mění tak, že doba trvání Smlouvy se prodlužuje do 30.9.2017.
2. Předmětem tohoto dodatku je dále změna Přílohy č. 1 Smlouvy „Přesné vymezení úseků silnic
I. třídy, které jsou předmětem smlouvy“ (stav k 20. 5. 2013), která je nedílnou součástí tohoto
dodatku.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vypracován v šesti (6) vyhotoveních, přičemž po dvou obdrží každá
ze smluvních stran a po jednom Ředitelství silnic a dálnic ČR a kraj.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy „Přesné vymezení úseků silnic
I. třídy, které jsou předmětem smlouvy“ (stav k 20. 5. 2013).
4. Smluvní strany se zavazují vždy k datu 1. 12. příslušného roku uzavřít dodatek upravující
Přílohu č. 5 Smlouvy „Přehled jednotkových cen“ tak, že jednotkové ceny jednotlivých položek
budou upraveny v návaznosti na ceny obvyklé pro období po 30. 9. následujícího roku.
V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výše uvedeném dodatku, jsou oprávněny
postupovat ve smyslu článku 10.3 Smlouvy s tím, že se výpovědní doba zkracuje na dobu 9
měsíců od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne …………………………

V…………… dne……………

Česká republika - Ministerstvo dopravy

Správa a údržba silnic

Ing. Lukáš Hampl

Ing.

1. náměstek ministra

generální ředitel organizace
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Bod 11.6 příloha č.2

Příloha č. 18 k usnesení č. 139/30R/2013

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

13/SML1061

DODATEK Č. 1

k smlouvě č. 13/SML/1061 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2013“ uzavřené dne 31. 7. 2013

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 94-882993349/0800, Česká spořitelna a.s., centrála v Praze
a
Římskokatolická farnost Horní Jiřetín (právní nástupce farnosti Hora Svaté Kateřiny)
Sídlo:
Školní 124/48, 435 43 Horní Jiřetín
Zastoupený:
Ing. Vladimír Buřt, administrátor
IČ:
47326611
Zastoupený při realizaci dotace, přijetí finančních prostředků dotace a vyúčtování dotace, na
základě Plné moci ze dne 7.5.2013
Městem Hora Svaté Kateřiny
Sídlo:
Dlouhá 261, 435 46 Hora Svatá Kateřiny
Zastoupený:
Hana Řebíková, starostka města
Kontaktní osoba: Lukáš Pakosta, místostarosta města
E-mail/telefon
mistostarosta@horasvatekateriny.cz, 605 801 776 /
IČ:
00265934
DIČ:
CZ00265934
Bank. spojení: 3225-491/0100 Komerční banka, a.s. Litvínov

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:
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Článek 1
Mění text v Článku 2, odst. 5 smlouvy takto,
z původního:
v termínu nejpozději do 30. 9. 2013
na text nový:
v termínu nejpozději do 31. 12. 2013

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č.
ze dne

V Hoře Svaté Kateřiny dne

V Ústí nad Labem dne

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Hana Řebíková
starostka města
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