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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
ze 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - IV. volební období 2012 – 2016,
konaného dne 30.10. 2013 od 10:10 hodin do 15:48 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/10Z/2013
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Jan Řehák (ODS) - předseda
2. Ing. Dagmar Waicová (ČSSD)
3. Mgr. Jiří Řehák (PRO!kraj)
(Hlasování: 47 – 0 – 1 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/10Z/2013
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního
období 2012 - 2016:
1. RSDr. Stanislav Rybák (KSČM)
2. Ing. Martin Strakoš (ČSSD)

(Hlasování: 49 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/10Z/2013
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 10. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 - 2016.
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(Hlasování: 48 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/10Z/2013
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 46/14Z/2010 B Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 84/30Z/2012 B Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 87/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 89/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 90/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 92/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 93/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 95/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 96/31Z/2012 B Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z IV. volebního období
2012 – 2016
1. Usnesení č. 24/2Z/2012 D-01, 02 Změna v rejstříku škol a školských zařízení
2. Usnesení č. 28/3Z/2013 B Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách
zřizovaných Ústeckým krajem
3. Usnesení č. 31/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 37/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 41/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 42/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 43/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 45/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 46/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 47/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 48/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 49/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 51/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 52/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 53/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 54/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 55/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 58/3Z/2013 C Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 59/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 63/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 64/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 66/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 68/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 75/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 76/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
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26. Usnesení č. 77/3Z/2013 B Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 6/4Z/2013 C-01 Regionální operační program Severozápad – finanční oprava
28. Usnesení č. 14/5Z/2013 B Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
29. Usnesení č. 16/5Z/2013 Problematika audio a video přenosů z jednání zastupitelstva
30. Usnesení č. 17/5Z/2013 B-01 SPZ Triangle - zřízení „SPZ Triangle, příspěvková
organizace“
31. Usnesení č. 29/5Z/2013 B Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem
32. Usnesení č. 33/5Z/2013 B Rozšíření hlavního účelu příspěvkové organizace Ústeckého kraje
33. Usnesení č. 41/5Z/2013 Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 42/5Z/2013 Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 52/5Z/2013 Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 53/5Z/2013 Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 54/5Z/2013 Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 71/5Z/2013 Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 74/5Z/2013 Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 85/5Z/2013 Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 94/5Z/2013 B Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2013 – rozdělení dotací
42. Usnesení č. 95/5Z/2013 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2013 – rozdělení dotací
43. Usnesení č. 6/6Z/2013 B Povodně 2013 – aktuální informace
44. Usnesení č. 7/6Z/2013 C-02 Rozdělení finančních prostředků obcím v Ústeckém kraji na
odstraňování povodňových škod 2013
45. Usnesení č. 10/7Z/2013 C-02 Rozdělení finančních prostředků obcím v Ústeckém kraji na
odstraňování povodňových škod 2013 – doplnění
46. Usnesení č. 20/7Z/2013 C Neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva a představenstva
akciové společnosti
47. Usnesení č. 25/7Z/2013 B Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2013
– vyhodnocení
48. Usnesení č. 33/7Z/2013 B Smlouva o převodu činností, movitých a nemovitých věcí, práv,
povinností a závazků z Ústeckého kraje na Město Libochovice
49. Usnesení č. 36/7Z/2013 B Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
50. Usnesení č. 37/7Z/2013 D Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012
51. Usnesení č. 41/7Z/2013 Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 61/7Z/2013 Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 89/7Z/2013 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2013 – změna v části usnesení
54. Usnesení č. 90/7Z/2013 B Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2013 – rozdělení dotací
55. Usnesení č. 91/7Z/2013 B Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast
podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016
56. Usnesení č. 93/7Z/2013 B Fond vodního hospodářství ÚK
57. Usnesení č. 7/8Z/2013 J-02 Regionální operační program Severozápad – finanční oprava
58. Usnesení č. 17/9Z/2013 C-01 Regionální operační program Severozápad – přijetí návratné
finanční výpomoci od České republiky a poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad
59. Usnesení č. 18/9Z/2013 C Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje – aktualizace
60. Usnesení č. 19/9Z/2013 D Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
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61. Usnesení č. 23/9Z/2013 C Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti
Krajská zdravotní, a.s.
62. Usnesení č. 96/9Z/2013 B-01 Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2014 – vyhlášení
63. Usnesení č. 97/9Z/2013 B Dofinancování sociálních služeb, které nebyly podpořeny v
dostatečné výši v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2013
64. Usnesení č. 98/9Z/2013 C Přidělení dotací z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 v roce 2013
65. Usnesení č. 99/9Z/2013 B Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
66. Usnesení č. 105/9Z/2013 C Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o
poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 110/23Z/2011 B Nakládání s majetkem na 30.11.2014
2. Usnesení č. 68/26Z/2011 B Nakládání s majetkem na 31.08.2014
3. Usnesení č. 82/30Z/2012 B Nakládání s majetkem na 30.11.2014
4. Usnesení č. 83/30Z/2012 B Nakládání s majetkem na 30.11.2014
5. Usnesení č. 65/3Z/2013 B Nakládání s majetkem na 31.01.2014
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/10Z/2013
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 8. 8. 2013 do 2. 10. 2013.
(Hlasování: 48 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/10Z/2013
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o činnosti Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu dle důvodové zprávy tohoto
materiálu.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 7/10Z/2013
Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu.
(Hlasování: 44 – 0 – 3 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/10Z/2013
ROP Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

sou h la sí
s vystoupením Bc. Jany Havlicové, ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/10Z/2013
ROP Severozápad – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. dopisy ve věci tzv. automatické ztráty závazku dle příloh č. 3 – 5 tohoto materiálu
2. pravidelnou informaci k aktuálnímu stavu ROP Severozápad ke dni 30. 10. 2013
B) u k l á d á
Radě Ústeckého kraje, aby v rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 řešila
úhradu cestovních nákladů členům Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Termín: 31. 12. 2013
(Hlasování: 44 – 0 – 2 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/10Z/2013
Poskytnutí finančního daru FOTO STUDIU H s.r.o. na výrobu publikace k povodním 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, o uzavření darovací smlouvy s FOTO STUDIEM H, s.r.o., Žukovova 95, 400 03
Ústí nad Labem, IČO: 27312968, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
(Hlasování: 33 – 1 – 9 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/10Z/2013
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.
B) v o l í
, nar.
nar.
, nar.
nar.
, nar.
, nar.
C)

, bytem
, bytem
, bytem
, bytem
, bytem
, bytem

,

,

,

ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedícího dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 20. 11. 2013

(Hlasování: 44 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/10Z/2013
Neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva a představenstva akciové společnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené informace, dokumenty a stanoviska obsažené v důvodové zprávě a přílohách
tohoto materiálu.
(Hlasování: 39 – 0 – 3 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/10Z/2013
Zapojení Ústeckého kraje do mezinárodního projektu „RIPEDS“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zapojení Ústeckého kraje do mezinárodního projektu RIPEDS.

6

(Hlasování: 43 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/10Z/2013
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních
prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v
červnu 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR č.j. MV-112130-8/PO-IZS-2013 ze dne 27.9.2013 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) rozhoduje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných
finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu
povodně v červnu 2013 obcím dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavření příslušných
smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
(Hlasování: 42 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/10Z/2013
SPZ Triangle - investiční záměr investora na ploše „L“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako Správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu
Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jako
„Rozhodnutí“), bude vydán souhlas s kupní cenou uvedenou v kupní smlouvě tvořící přílohu
Smlouvy o rezervaci pozemků a smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy dle přílohy č. 5
tohoto usnesení se společností DEVELOPS s.r.o. a nebude vydáno vyjádření doporučující
provedení změn či doplnění textu uvedených smluv, nebo obsahující sdělení, že smlouvy
nejsou v souladu s Rozhodnutím,
v souladu s ustanovením § 36 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o převodu vlastnictví k nemovitostem:
- pozemek: část p.p.č. 554/20 o výměře max. 23 925 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: část p.p.č. 556 o výměře max. 45 434 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 559/1 o výměře 47 436 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.p.č. 560 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 561/1 o výměře 43 446 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 562 o výměře 585 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
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k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.p.č. 467/1 o výměře 528 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p.p.č. 476/1 o výměře max. 63 621 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/2 o výměře 30 426 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/3 o výměře 21 279 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/4 o výměře 32 338 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/5 o výměře 4 709 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: část p.p.č. 476/6 o výměře max. 8 246 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.p.č. 476/7 o výměře max. 17 323 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 476/8 o výměře 359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p.p.č. 476/9 o výměře 1 771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 476/12 o výměře 1 488 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.p.č. 1120/1 o výměře max. 4 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 623/38 o výměře 793 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/233 o výměře 599 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/211 o výměře 12 068 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/213 o výměře 207 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 623/236 o výměře 1 633 m2, druh pozemku: orná půda
k.ú. Bitozeves, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
na společnost DEVELOPS s.r.o., se sídlem Londýnská 314/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:
018 55 816, a o uzavření budoucí kupní smlouvy obsažené v příloze č. 4 Smlouvy o rezervaci
pozemků a smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy, se společností DEVELOPS s.r.o., se
sídlem Londýnská 314/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 018 55 816 dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/10Z/2013
Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na havárii
mostku na Trojhorském potoce v místní části Vinné obce Ploskovice.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 430.000,- Kč dle čl. 1 odstavec c) „Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“ obci
Ploskovice.
B) ukládá
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Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré úkony
k převodu schválených finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého
kraje.
Termín 30. 11. 2013

(Hlasování: 43 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/10Z/2013
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přednesenou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
(Hlasování: 42 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/10Z/2013
Vyhodnocení účelnosti a efektivity části C) usnesení č. 32/16Z/2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené vyhodnocení účelnosti a efektivity části C) usnesení č. 32/16Z/2006,
B) konstatuje
že podmínky změny způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z
nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou
společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody stanovené v části C) usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 byly splněny,
C) r u š í
část C) usnesení č. 32/16Z/2006 ze dne 8.11.2006,
D) schvaluje
v návaznosti na § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tyto podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke
společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále jen „Společnost“), o jejímž založení rozhodlo
zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování zdravotní péče na území Ústeckého
kraje, což považuje za jednu ze svých priorit:
-

Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého
kraje v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě,

-

jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj,

-

dosažený zisk Společnosti bude použit zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb
poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění případně rozšíření

-

Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas Radě Ústeckého kraje :
i. s rozhodnutím o převodu nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti v každém
jednotlivém případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,
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ii. se schválením převodu podniku Společnosti nebo jeho části, k uzavření smlouvy o
nájmu podniku Společnosti nebo jeho části a k uzavření smlouvy zřizující zástavního
právo k podniku Společnosti nebo jeho části,
iii. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným
subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem
nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč
iv. se zřizováním zástavního práva k věcem, pohledávkám a jiným právům,
v. s uzavíráním smluv o půjčce nebo úvěru v součtu hodnot půjček a úvěrů nad 400 mil.
Kč.
E) ukládá
Radě Ústeckého kraje dodržovat podmínky schválené v bodu D) tohoto usnesení
Termín : průběžně
(Hlasování: 42 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/10Z/2013
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast zdravotnictví
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně zřizovací listiny:
č.j. 222/2002, ze dne 18.12.2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace
sídlo: Ryjice č.p.1, Ústí nad Labem, PSČ 403 31, IČ: 72753536
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
č.j. 217/2002, ze dne 9.3.1998, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace
sídlo: Jana Žižky 1304, Most, PSČ 434 01, IČ 66112338
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
č.j. 246/2003, ze dne 12.3.2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem, PSČ 400 11, IČ 00829013
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
č.j. 218/2002, ze dne 15.12.1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Husitská 1683, Most, PSČ 434 01, IČO: 00830577
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
č.j. 214/2002, ze dne 1.10.1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
sídlo: Petrohrad č.p.1, Petrohrad, PSČ: 439 85, IČ 00829137
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
(Hlasování: 40 – 0 – 3 )

návrh byl přijat
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Usnesení č. 20/10Z/2013
Mezikrajská spolupráce v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 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, Smlouvy o spolupráci při
poskytování zdravotnické záchranné služby s Karlovarským krajem dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení a Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Plzeňským
krajem dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/10Z/2013
Zřízení výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace - Úštěk – plnění opatření plánu plošného pokrytí území kraje výjezdovými základnami
zdravotnické záchranné služby
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
předložené informace o plnění opatření „Plánu pokrytí území Ústeckého kraje
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby“
B) r o z h o d u j e
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí investiční účelové dotace v souvislosti s plněním opatření
„Plánu pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné
služby“
žadatel: Město Úštěk
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
výše dotace: 700 000,- Kč
název projektu (akce): Vestavba objektu zdravotnické záchranné služby do stávající hasičské
zbrojnice v Úštěku
(Hlasování: 42 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/10Z/2013
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu
č.:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: ALMA VIS o.s.
IČ: 26586843
sídlo: Kamenná 1431/3, 400 03 Ústí nad Labem
výše dotace: 75 000 Kč
název projektu (akce): Činnost klubu seniorů Žatec
2. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 5. Května 1323/9, 140 00 Praha – Nusle
výše dotace: 100 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Školení a tisková konference spojená s prezentací výsledků
projektu Atletika pro děti
3. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Zamykání Labské stezky
4. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
IČ: 25419561
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Léčba bolesti v hospici
5. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Dobroměřice
IČ: 00831786
sídlo: Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Oprava chodníků a komunikací
6. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Chodouny
IČ: 00263699
sídlo: Chodouny 20, 411 71 Chodouny
výše dotace: 45 000 Kč
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název projektu (akce): Lounky – povodně 2013
7. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Lukavec
IČ: 00526134
sídlo: Lukavec 43, 410 02 Lukavec
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Hřiště na míčové hry
8. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
sídlo: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oprava poškozeného plotu
9. o poskytnutí investiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SKI KLUB Pohoří u Malečova
IČ: 22732608
sídlo: Tašov 48, 400 02 Tašov
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Koupě sněžného tyčového děla s příslušenstvím
10. o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: HIPODROM MOST a.s.
IČ: 64653269
sídlo: K Hipodromu 213, 434 01 Most - Velebudice
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Českomoravská cena Ústeckého kraje
11. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: PROMOMEDIA, s.r.o.
IČ: 61329720
sídlo: Bělehradská 360/6, 434 01 Most
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Koncerty menšinových hudebních formátů
12. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: SYMPOSION - sdružení pro kulturu
IČ: 68380623
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sídlo: Slavíkova 1488/29, 120 00 Praha - Vinohrady
výše dotace: 220 000 Kč
název projektu (akce): VYDÁNÍ KNIHY “ZÓNA“
13. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
IČ: 27275701
sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
výše dotace: 310 000 Kč
název projektu (akce): Inovace technického zařízení MDM-DR
14. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městská knihovna Litvínov, se sídlem Litvínov, Soukenická 982
IČ: 70226369
sídlo: Soukenická 982, 436 01 Litvínov
výše dotace: 17 500 Kč
název projektu (akce): Rangers Litvínov
15. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V LITOMĚŘICÍCH
IČ: 62769693
sídlo: PLEŠIVECKÁ 15/1863, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 199 000 Kč
název projektu (akce): Dny s technikou pro základní školy
16. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel:
IČ:
sídlo:
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Celková produkce a organizace multižánrového hudebního
festivalu
17. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys Slavětín
IČ: 00265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
výše dotace: 260 000 Kč
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název projektu (akce): Výstavba komunikace k 7RD ve Slavětíně
(Hlasování: 39 – 0 – 1 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/10Z/2013
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zamítnutí žádosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o změnu
závazného ukazatele tj. podílu dotace na celkových nákladech projektu na 48,36%.
(Hlasování: 41 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/10Z/2013
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci hejtmana Ústeckého kraje o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 13/SML0913 o
poskytnutí dotace.
(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/10Z/2013
Dotační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – informace o postupu k
obnovení proplácení globálních grantů Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Obnovení proplácení globálních grantů Ústeckého kraje k obnovení proplácení globálních
grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle předloženého materiálu
B) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27.2.2013 č. 25/3Z/2013, v části C) bodu c)
„ a pravidelně předkládat informace na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.“
(Hlasování: 41 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/10Z/2013
Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
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v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o částečném prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
31753/2013/KUUK ve výši 630 000,- Kč, subjektu Vyšší odborná škola a Střední škola,
Varnsdorf, příspěvková organizace, IČ: 18383874, se sídlem Bratislavská 2166, 407 47
Varnsdorf, subjekt uhradí odvod ve výši 157 500,00 Kč
B)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o částečném prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
128718/2013/KUUK ve výši 1 557 997,20 Kč, subjektu Svaz strojírenské technologie,
zájmové sdružení, IČ: 00548871, se sídlem Politických vězňů 1419/11,110 00 Praha 1, subjekt
uhradí odvod ve výši 389 499,30 Kč;

C) rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o částečném prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
135644/2013/KUUK ve výši 383 736,00 Kč, subjektu Rekvalifikační a informační centrum
s.r.o, Most, IČ: 25438352, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most, subjekt uhradí odvod ve výši
38 373,60,00 Kč;
D) rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o částečnému prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
105673/2013/KUUK ve výši 1 097 478,00 Kč, subjektu Střední odborná škola energetická a
stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola Chomutov, příspěvková
organizace, IČ: 41324641, se sídlem Na Průhoně, subjekt uhradí odvod ve výši 485 988,00,00
Kč.
E)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. částečnému prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
115132/2013/KUUK ve výši 1 257 148,50 Kč, subjektu SELLI s.r.o, IČ: 49096893, , se
sídlem Masarykova 745, 438 01 Žatec, subjekt uhradí odvod ve výši 590 130,25 Kč

(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/10Z/2013
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast
školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
změnu závazných ukazatelů daného UZ 33 040
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.
(Hlasování: 41 – 0 – 0 )

návrh byl přijat
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Usnesení č. 28/10Z/2013
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o změnách zřizovacích listin:

č.j. 32/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace,
IČO: 61357235, sídlo: Louny, Poděbradova 661, PSČ: 440 62
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
2. č.j. 62/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, IČO:
61515761, sídlo: Bílina, Kmochova 205/10, PSČ: 418 01
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
3. č.j. 81/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace,
IČO: 49872427, sídlo: Most, Zd.Fibicha 2778, PSČ: 434 01
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
4. č.j. 87/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most,
příspěvková organizace, IČO: 00524905, sídlo: Most, Jana Palacha 711/2, PSČ: 434 01
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
5. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, IČO: 61342645,
sídlo: Chomutov, Mostecká 3000, PSČ: 430 11
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
6. č.j. 106/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace, IČO: 61342688, sídlo: Kadaň, 5. května 680, PSČ: 432 01
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
7. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, IČO: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
8. č.j. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace, IČO: 61345733, sídlo: Chomutov, Čelakovského 822, PSČ: 430 01
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
9. č.j. 119/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace, IČO:
61345784, sídlo: Chomutov, Jiráskova 4140, PSČ: 430 03
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
10. č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, IČO: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská
123, PSČ: 405 02
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
11. č.j. 165/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
1.
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název: Dětský domov ″Země dětí″ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace, IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ:
407 21
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
12. č.j. 177/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace, IČO: 46773509, sídlo: Štětí, Kostelní 134, PSČ: 411 08
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
13. č.j. 199/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, IČO:
18380824, sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině s účinností od 30.10.2013
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 15. 11. 2013.

(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/10Z/2013
Řešení situace SOŠ služeb a SOU, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje

1. v souladu s § 27 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace
Sídlo: Kadaň, 5. května 680, PSČ 432 01
IČO: 61342688
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace
Sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ 430 01
IČO: 18383696
a to dnem 1. ledna 2014.
Majetek, práva a závazky Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště,
Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace, přecházejí na přejímací Střední školu
technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace. Název
právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Střední
škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.
2. o změně zřizovací listiny:
č.j. 108/ 2001, ze dne 5. září 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
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název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace
sídlo: Pražská 702, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině s účinností od 1. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 15. 12. 2013.

(Hlasování: 35 – 1 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/10Z/2013
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění 2013/2014
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
změnu podmínek Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na
dojíždění s účinností od 1. 9. 2013.
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajištění
vyhlášení Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na
dojíždění“ dle přílohy 9 tohoto usnesení na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2013.
(Hlasování: 31 – 1 – 10)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/10Z/2013
Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji
Vysočina
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o spolupráci Ústeckého kraje s Krajem Vysočina ve smyslu smlouvy o zajištění účasti na
Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina, dle přílohy č. 10 tohoto
usnesení

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, předložit
smlouvu, uvedenou v bodě A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2013.

(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat
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Usnesení č. 32/10Z/2013
Předběžné vyúčtování prvotních nákladů na povodně v Ústeckém kraji v roce 2013 a přerozdělení
nepoužitých finančních prostředků obcím
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předběžné vyúčtování dotace na pokrytí prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce
nařízené orgány kraje a obcí v Ústeckém kraji v rámci vyhlášeného nouzového stavu ze dne
2. 6. 2013 přidělené obcím na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/6Z/2013
ze dne 19. 6. 2013 a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/7Z/2013 ze dne
26. 6. 2013 po jednotlivých obcích podle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace na pokrytí prvotních nákladů na záchranné a
likvidační práce v celkové výši 10 156 tis. Kč jednotlivým obcím takto:
Obec
Bohušovice nad Ohří
Dobkovice

Výše dotace
v tis. Kč
62
38

Dolní Zálezly

128

Huntířov

26

Křešice

1 906

Libochovany

182

Lipová

300

Louny

22

Lovosice

1 648

Lukavec

14

Malšovice

36

Markvartice

134

Mlékojedy

2 306

Polepy

25

Račice

39

Ryjice

13

Terezín

3 098

Vejprty

15

Velké Žernoseky

12

Vroutek

5

Staré Křečany

55

Měcholupy

92
20

OBCE CELKEM

10 156

C)

souhlasí
v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s podmínkami dotace poskytnuté obcím Ústeckého kraje na
pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce v rámci řešení
povodní v červnu 2013 dle přílohy č. 11 a 12 tohoto usnesení.

D)

ukládá
a) Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění poskytnutí dotací dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 1. 11. 2013
b) Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje předložit informaci o závěrečném
vyúčtování dotace na prvotní náklady zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 2. 2014

(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 33/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Ústí nad Labem - centrum, č. p. 955, způsob využití: bydlení, umístěna
na p.p.č. 4309
- pozemek: p.p.č. 4309 o výměře 195 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 3373 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitého majetku specifikovaného v tomto usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 7669/109/13
znalce Miluše Doležalové ze dne 5.9.2013: 690 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 690 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 207 000,- Kč
5. Práva třetích osob:
Nájemní smlouva uzavřená se společností ČD – Telematika a.s. dne 1.11.2007 na dobu
neurčitou
Nájemní smlouva uzavřená s
dne 18.6.2008 na dobu neurčitou
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČ: 00082201.

2.
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Usnesení č. 34/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Ústí nad Labem - centrum, č. p. 1807, způsob využití: bydlení,
umístěna na p.p.č. 4321
- pozemek: p.p.č. 4321 o výměře 751 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 3373 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj vydražiteli za
následujících podmínek prodeje nemovitého majetku specifikovaného v tomto usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 7670/110/13
znalce Miluše Doležalové ze dne 5.9.2013: 1 140 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1 140 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 342 000,- Kč
5. Práva třetích osob:
Nájemní smlouva uzavřená se společností Merei s.r.o. dne 1.6.2010 na dobu neurčitou
Nájemní smlouva uzavřená se
dne 1.1.2013 na dobu neurčitou
Nájemní smlouva uzavřená s
dne 1.4.2007 na dobu neurčitou
Nájemní smlouva uzavřená s
dne 1.7.2012 na dobu neurčitou
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČ: 00082201.

3.
Usnesení č. 35/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Kadaň, č. p. 1665, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna na
p.p.č. 2328/2
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 2328/6
- pozemek: p.p.č. 2328/2 o výměře 439 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 2328/6 o výměře 14 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 2328/7 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: část p.p.č. 2328/9 díl „a“ o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: jiná plocha (díl „a“ byl oddělen z pozemku p.č. 2328/9 a společně s dílem
„b“ tvoří pozemek p.č. 2328/9 dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č.
2450-62/2013 ze dne 4.3.2013)
- pozemek: část p.p.č. 2330/1 díl „b“ o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: manipulační plocha (díl „b“ byl oddělen z pozemku p.č. 2330/1 a společně
s dílem „a“ tvoří pozemek p.č. 2328/9 dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků
č. 2450-62/2013 ze dne 4.3.2013)
- pozemek: p.p.č. 2330/5 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
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obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitého majetku specifikovaného v tomto usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 7667/107/13
znalce Miluše Doležalové ze dne 4.9.2013: 1 600 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1 900 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 480 000,- Kč
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola
služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace,
IČ: 61342688.
4.
Usnesení č. 36/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st.p.č. 339/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 461/7 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Huntířov, k. ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 428 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj
- chatka (částečně demontovaná) umístěná na st.p.č. 338 (LV 91)
vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitého majetku specifikovaného v tomto
usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 3735088/2013
znalce Jiřího Pimpary ze dne 9.9.2013: 96 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 96 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 28 800,- Kč
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola řemesel
a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807.
5.
Usnesení č. 37/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- budova: část obce: Chomutov, č. p. 2767, způsob využití: bydlení, umístěna na p.p.č.
2465/1 (dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2606-423/2012 ze dne
29.10.2012)
- budova: bez čp/če, způsob využití: garáž, umístěna p.p.č. 2468/2
- pozemek: p.p.č. 2465/1 o výměře 477 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
(oddělen z pozemku p.č. 2465 o výměře 550 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 2606-423/2012 ze dne 29.10.2012)
- pozemek: p.p.č. 2468/2 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
23

- pozemek: p.p.č. 2464/1 o výměře 864 m2, druh pozemku: zahrada (oddělen z pozemku p.č.
2464 o výměře 868 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2606-423/2012
ze dne 29.10.2012)
- pozemek: p.p.č. 2466/4 o výměře 474 m2, druh pozemku: zahrada (oddělen z pozemku p.č.
2466/1 o výměře 1738 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2606423/2012 ze dne 29.10.2012)
- pozemek: p.p.č. 2468/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha (oddělen z pozemku p.č. 2468/1 o výměře 434 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 2606-423/2012 ze dne 29.10.2012)
- pozemek: p.p.č. 2461 o výměře 418 m2, druh pozemku: zahrada
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsaných na LV č. 1844 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitého majetku specifikovaného v tomto usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 7668/108/13
znalce Miluše Doležalové ze dne 4.9.2013: 3 300 000,- Kč
2. Nejnižší podání: 3 300 000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 990 000,- Kč
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.
6.
Usnesení č. 38/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o převodu movité věci specifikované ve znaleckém posudku č. 517/13 ze dne
13.9.2013, s právem hospodařit pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední
škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ:
18383874.
B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby
I. nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- budova: část obce: Varnsdorf, č. p. 2526, způsob využití: výroba, umístěna na p.p.č. 249
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na p.p.č. 250/5
- pozemek: p.p.č. 240/1 o výměře 4976 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.p.č. 241 o výměře 1985 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.p.č. 249 o výměře 1478 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 250/1 o výměře 1790 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: p.p.č. 250/5 o výměře 115 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 3193 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
II. movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém posudku
č. 517/13 znalce Ing. Jana Sýkory ze dne 13.9.2013 v celkové hodnotě 68 460,- Kč
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vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá cena obvyklá nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 3734087/2013 znalce Jiřího Pimpary ze dne 10.9.2013: 4 840 000,- Kč
2. Odhadnutá obvyklá cena movitého majetku dle znaleckého posudku č. 517/13 znalce
Ing. Jana Sýkory ze dne 13.9.2013: 68 460,- Kč
3. Nejnižší podání: 4 908 640,- Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
5. Dražební jistota: 1 472 000,- Kč
a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná
škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem Bratislavská 2166,
407 47 Varnsdorf, IČ: 18383874.

7.
Usnesení č. 39/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o zřízení věcného břemene k nemovitosti specifikované v bodu B) 3. tohoto
usnesení.
B)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5. 5. 2010.
2. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen
k nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
3. o prodeji (převodu) nemovitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti ČEZ
Teplárenská, a.s., se sídlem: Bezručova 2212/30, 25101 Říčany, IČ: 27309941, a to:
- parokondenzátní přípojka o délce 90bm umístěná na p.p.č.1518/2, 1514/1 a 1986,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, vybudovaná v rámci investiční akce „Gymnázium Jateční
ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu IV. etapy“, za kupní cenu 20 000,- Kč (viz důvodová
zpráva) a vyjmutí parokondenzátní přípojky z hospodaření příspěvkové organizace
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, IČ:
a zřízení věcného břemene k nemovitosti, a to:
2
- pozemek p.p.č. 1518/2 o výměře 5597 m , druh pozemku: zahrada,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsaný na LV č. 4391 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156.
Oprávněný: ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČ:
27309941.
Obsahem je povinnost vlastníka strpět podzemní vedení přípojky a časově neomezené
právo vstupu na předmětnou nemovitost za účelem oprav a údržby parokondenzátní
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přípojky v rozsahu 6 m2 dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č. 157533/2010 ze dne 12.11.2012, to vše bezúplatně.
Pozemek p.p.č. 1518/2 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium, Ústí
nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace.
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Kupní smlouvu a smlouvu o
zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitého majetku a zřízení
věcného břemene uvedené v bodu B) 3. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 16. 2. 2014

8.
Usnesení č. 40/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o způsobu prodeje (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
obchodní soutěže, a to:
a) VTL plynovod: SO 401 – přívodní VTL plynovod A „jih“ – DN 100 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního
pracoviště Žatec, a to:
- p.č. 554/4, 554/6, 890, 554/13 v k.ú. Tatinná, zapsané na LV 31 pro Ústecký kraj,
- p.č. 554/14, p.č. 615 v k.ú. Tatinná zapsané na LV 33 pro Ústecký kraj,
- p.č. 1120/4 v k.ú. Bitozeves zapsaný na LV 117 pro Ústecký kraj,
- p.č. 547/1 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 10002 pro ČR – Státní pozemkový úřad,
- p.č. 1293 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 271 pro
v celkové délce v ose 286,50 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním
a vyvlastňovacím úřadem Městského úřadu Žatec dne 8.2.2008 pod č.j. MUZA 6829/2008,
které nabylo právní moci dne 21.2.2008.
b) VTL plynovod: SO 404 – přívodní VTL plynovod B „sever“ – DN 200 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního
pracoviště Žatec, a to:
- PK 105, PK 108, PK 111, PK 112/1, PK 113, PK 114, PK 115, PK 116, PK 117, PK
118, PK 120, PK 121/1, PK 121/2,PK 144-2, PK 157, PK 158, PK 165, PK 166, PK
181, PK 182, PK 374, PK 375, PK 381 v k.ú. Minice, zapsané na LV 10002 pro ČR –
Státní pozemkový úřad,
- p.č. 419, PK 22/1, PK 189/1, PK 189/3 v k.ú. Minice, zapsané na LV 87 pro
- p.č. 372/2, p.č. 413, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 425, p.č. 435, p.č.436, PK 190 v k.ú. Minice,
zapsané na LV 10001 pro obec Velemyšleves,
- p.č. 226/5, p.č. 240/2, p.č. 293/4, p.č. 293/12, p.č. 293/25, p.č. 293/26, st.p.č. 158 v k.ú.
Minice, zapsané na LV 111 pro Ústecký kraj,
- p.č. 240/4 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 64 pro Ústecký kraj,
- p.č. 395/3 v k.ú. Minice zapsané na LV 86 pro ČR – Povodí Ohře, s.p.,
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- p.č. 426, PK 22/2, PK 145, PK 189/5, PK 194, PK 211/6 v k.ú. Minice, zapsané na LV
112 pro
- PK 143 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 120 pro
- p.č. 174/2 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 119 pro
- PK 139, PK 398/2 v k.ú. Minice zapsané na LV 122 pro
,
- p.č. 381v k.ú. Minice nezapsaný na LV,
- PK 680/1, PK 680/2, PK 683 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 113 pro
,
- p.č. 600/2, PK 647, PK 686/1, PK 1611-1 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 10002
pro ČR – Státní pozemkový úřad,
- PK 480, PK 596, PK 597, PK 598, PK 599, PK 600, PK 648, PK 679, PK 684, PK 688,
PK 689 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 140 pro
a umístěný dále na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Most, a to:
- p.č. 673/1, p.č. 673/2, p.č.674, p.č. 675/2, p.č. 1136 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 175
pro statutární město Most,
- p.č. 1139 v k.ú. Havraň, zapsaný na LV 405 pro
,
- p.č. 1137, p.č. 1138 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 1 pro obec Havraň,
v celkové délce v ose 5437,20 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním
a vyvlastňovacím úřadem Městského úřadu Žatec dne 3.9.2008 pod č.j. MUZA
36271/2008, které nabylo právní moci dne 4.9.2008.
c) Regulační stanice plynu (VTL/STL) A „jih“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení),
SO 402 a PS 402. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost,
umístěná na st.p.č. 75, k.ú. Tatinná. Oplocení je umístěno na p.p.č. 554/13, k.ú. Tatinná.
d) Regulační stanice plynu (VTL/STL) B „sever“ (objekt, technologie a elektročást,
oplocení), SO 405 a PS 405. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická
vybavenost, umístěná na st.p.č. 158, k.ú. Minice.
za následujících podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
Výše ceny nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 1555/2013 ze dne
2.10.2013 znalce Ing. Lenky Novákové: 30.500.000,- Kč. Účetní hodnota činí
37.436.511,95 Kč k 31.10.2013.
2.
Vyhlašovaná minimální výše ceny nemovitého majetku požadovaná
vyhlašovatelem veřejné obchodní soutěže: 37.436.511,95 Kč
3.
Kauce: 1.000.000,- Kč.
1.

B)

souhlasí
1. s podmínkami veřejné obchodní soutěže o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL
plynárenského zařízení, které tvoří přílohu č. 13 tohoto usnesení
2. s termínem pro otevírání obálek s nabídkami navrhovatelů na návrh na uzavření kupní
smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení dne 26.11.2013 v 10,00 hod.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit podmínky veřejné obchodní
soutěže uvedené v bodu B) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 15. 11. 2013

9.
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Usnesení č. 41/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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, za podmínky bezúplatného užívání
výše uvedených pozemků.
B) u k l á d á
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

10.
Usnesení č. 42/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Bílina, se sídlem Břežanská 50/4, PSČ 418 01 Bílina, IČ: 00266230, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2087/1 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 2087/4 o výměře max. 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Bílina zapsané na LV č. 7471 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

11.
Usnesení č. 43/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Hrobce, se sídlem Ke hřišti 14, PSČ 411 83 Hrobce, IČ: 00263664, a to:
- pozemek: část p.p.č. 655/2 o výměře max. 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hrobce, k.ú. Hrobce zapsané na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
- pozemek: část p.p.č. 608/1 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.p.č. 615/1 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hrobce, k.ú. Rohatce zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

12.
Usnesení č. 44/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (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. 689145/2013 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 a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2014

13.
Usnesení č. 45/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Černouček, se
sídlem Černouček 50, PSČ 413 01 Černouček, IČ: 00526428, a to:
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- pozemek: p.p.č. 352 díl „b“ o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 352 o výměře 16156 m2 a přisloučen k parcele č. 344/16,
ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 206-163/2013 ze dne
18.6.2013)
obec Litoměřice, k.ú. Černouček zapsané na LV č. 593 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2014

14.
Usnesení č. 46/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí daru (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 a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2014

15.
Usnesení č. 47/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu
Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95, Teplice, IČ: 00266621, a to:
-

pozemek: p.p.č. 4323/7 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 4323/8 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
pozemek: p.p.č. 4343/4 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
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obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj,
pozemek: p.p.č. 270/35 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 270/36 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 270/37 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Teplice, k.ú. Teplice - Řetenice zapsané na LV č. 6476 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
-

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2014

16.
Usnesení č. 48/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 49/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.
B)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Terezín, se
sídlem náměstí ČSA 173, PSČ 412 01, Terezín, IČ: 00264474, a to:
- pozemek: p.p.č. 549/15 o výměře 391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 549/16 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 549/17 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 779/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 779/2 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 779/5 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 779/6 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Terezín, k.ú. Terezín, zapsané na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.

C)

ukládá

31

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu B) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2014

17.
Usnesení č. 49/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Želenice, se
sídlem Na Návsi 27, Želenice, PSČ: 434 01, IČ: 00266205, a to:
- pozemek: část p.p.č. 515/1 díl „b“ o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 515/1 o výměře 7018 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 245-67/2013 ze dne 13. 6. 2013)
obec Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic zapsané na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

18.
Usnesení č. 50/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chožov, se
sídlem Chožov 154, PSČ: 439 22, IČ: 00265004, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1727 díl „c“ o výměře 888 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, (oddělen z p.p.č. 1727 o výměře 16712 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012)
obec Chožov, k.ú. Mnichovský Týnec zapsané na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014
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19.
Usnesení č. 51/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o budoucím poskytnutí daru (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.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil budoucí darovací smlouvu,
jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

20.
Usnesení č. 52/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení, k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 15. 12. 2013

21.
Usnesení č. 53/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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:
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- 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)
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.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

22.
Usnesení č. 54/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

23.
Usnesení č. 55/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
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.
B)

rozhoduje
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
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- 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.
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu B) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

24.
Usnesení č. 56/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Horní Podluží, se sídlem: Žofín 2, 407 57 Horní Podluží, IČ: 00524221, a to:
- pozemek: část p. p. č. 2127 o výměře max. 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsané na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

25.
Usnesení č. 57/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4140/2013 a doložky dle
přílohy č. 14 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
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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.
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014

26.
Usnesení č. 58/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4221/2013 a doložky dle
přílohy č. 15 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014

27.
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Usnesení č. 59/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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 a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 138/13/4120 a doložky dle
přílohy č. 16 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

28.
Usnesení č. 60/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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
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uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 59/2013 a doložky dle přílohy
č. 17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 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.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014

29.
Usnesení č. 61/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 350/1 o výměře 2960 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/71 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/72 o výměře 1172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/73 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/74 o výměře 313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 51/13/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 18 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. 350/1 o výměře 2960 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.p.č. 350/71 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/72 o výměře 1172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/73 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 350/74 o výměře 313 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Hřensko, k.ú. Hřensko, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

30.
Usnesení č. 62/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 81/2 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dobkovice, k.ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 49/13/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 19 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 81/2 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dobkovice, k.ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014
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31.
Usnesení č. 63/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1289/3 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 50/13/UDC/BP a doložky dle
přílohy č. 20 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. 1289/3 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

32.
Usnesení č. 64/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 420/1 o výměře 14792 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Světec, k.ú. Pohradice, 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 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.
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B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 160/13/4120 a doložky dle
přílohy č. 21 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. 420/1 o výměře 14792 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Světec, k.ú. Pohradice, 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.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

33.
Usnesení č. 65/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litoměřice, se
sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.č. 1206/12 o výměře 31 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek
oddělen z p.p.č. 1206/1 o výměře 4475 m2, druh pozemku: ostatní plocha, druh využití:
zeleň dle geometrického plánu č. 4024-52/2013 ze dne 7.3.2013),
- pozemek: p.č. 1206/13 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.č. 1206/14 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
(pozemky odděleny z p.p.č. 1206/1 o výměře 4475 m2 dle geometrického plánu č. 4127154/2013 ze dne 5.8.2013),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, pozemky zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Základní
škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, IČ:
62770233.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2014

34.
Usnesení č. 66/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími
podmínkami č. 10/11/UDC/BP uzavřené dne 16. 11. 2011 mezi Českou republikou,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a
Ústeckým krajem.
B)

souhlasí
se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími
podmínkami č. 10/11/UDC/BP dle přílohy č. 22 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 1502/37 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1502/1 o výměře 62148 m2
geometrickým plánem č. 458-016/2013 ze dne 2. 5. 2013)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Dodatku č. 1
ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami
č. 10/11/UDC/BP uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

35.
Usnesení č. 67/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Jimlín, Jimlín 7,
440 01 Louny, IČ: 00556327, a to:
- pozemek: p.p.č. 876/1 o výměře 1264 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- těleso místní komunikace v celkové délce 144 m na pozemku p. č. 876/1 v k. ú. Jimlín
včetně součástí a příslušenství,
obec Jimlín, k. ú. Jimlín zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro obec Jimlín a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 ke dni převodu vlastnických práv v katastru
nemovitostí, s tím, že Ústecký kraj:
- se zavazuje uzavřít do 6 měsíců od zápisu změny vlastnictví nemovitosti (p.p.č. 876/1 k.ú.
Jimlín) v katastru nemovitostí smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 876/1, 876/5 a
872/3 v k.ú. Jimlín, uzavřenou mezi povinným: Ústecký kraj, oprávněným: Severočeská
vodárenská společnost, a. s. a investorem: obec Jimlín, a to bezúplatně.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2013

36.
Usnesení č. 68/10Z/2013
Nakládání s majetkem
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitostí 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),
obec Česká Kamenice, k. ú. Líska, zapsaných na LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
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 a
předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí + polovina nákladů
spojených s převodem tj. celkem: 900,--Kč bude Ústeckému kraji Povodím Ohře, s.p.
doplacen (cena dle ZP viz důvodová zpráva).

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2014

37.
Usnesení č. 69/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
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,
43

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.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

38.
Usnesení č. 70/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219,
Chomutov, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 1297/8 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1297/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1297/10 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 468 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 22.660,Kč (96,--Kč/m2 dle znaleckého posudku) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

39.
Usnesení č. 71/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Měrunice, se sídlem
Měrunice 67, 418 04, IČ: 00266477, a to:
- pozemek: p.p.č. 639/26 o výměře 1816 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.p.č. 639/1 o výměře 11315 m2 geometrickým plánem č. 177-37/2013
ze dne 26. 7. 2013)
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obec Měrunice, k.ú. Žichov, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Měrunice, za kupní cenu 72.640,--Kč (40,--Kč/m2,
dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) 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: 0008083.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

40.
Usnesení č. 72/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Hrobčice, se sídlem
Hrobčice 41, 417 57, IČ: 00266345, a to:
- pozemek: p.p.č. 665/6 o výměře 244 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.p.č. 665/3 o výměře 388 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 300-42/2013 ze dne 15. 8. 2013, který je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Hrobčice, k.ú. Razice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Hrobčice, za kupní cenu 9.760,--Kč (40,--Kč/m2,
dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

41.
Usnesení č. 73/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Hrobčice, se sídlem
Hrobčice 41, 417 57, IČ: 00266345, a to:
- pozemek: p.p.č. 427/5 o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.p.č. 427/5 o výměře 388 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 110-41/2013 ze dne 3. 9. 2013),
obec Hrobčice, k.ú. Tvrdín, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Hrobčice, za kupní cenu 12.600,--Kč (40,--Kč/m2,
dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) 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.
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

42.
Usnesení č. 74/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Žim, se sídlem Žim
28, 415 01, IČ: 00266663, a to:
- pozemek: p.p.č. 1079/2 o výměře 1318 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1204/1 o výměře 1814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žim, k.ú. Žim, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, pro obec Žim, za kupní cenu 125.280,--Kč (40,--Kč/m2, dle
výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

43.
Usnesení č. 75/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219,
Chomutov, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 2390/10 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.p.č. 2390/1 o výměře 17439 m2 geometrickým plánem č. 351-85/2012
ze dne 28. 6. 2012, který je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Merboltice, k.ú. Merboltice, zapsané na LV č. 165 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 9.000,--Kč (55,55Kč/m2 dle znaleckého
posudku) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 3. 2014
44.
Usnesení č. 76/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219,
Chomutov, PSČ 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p.p.č. 1733/8 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,(oddělen z p.p.č. 1733/2 o výměře 10550 m2 geometrickým plánem č.
417-157/2012 ze dne 6. 12. 2012)
obec Veselé, k.ú. Veselé, zapsané na LV č. 80 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 15.000,--Kč (58,14Kč/m2 dle znaleckého
posudku) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

45.
Usnesení č. 77/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
, bytem
a to:
- pozemek: p.p.č. 38/5 o výměře 29 m , druh pozemku: ostatní plocha, (vzniklý z části p.p.č.
38/1 díl „a“ o výměře 21 m2 a části st.p.č. 15 díl „b“ o výměře 8 m2 geometrickým plánem
č. 285-75/2013 ze dne 16. 7. 2013),
obec Kunratice, k.ú. Kunratice u České Kamenice, zapsaný na LV č. 54 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 1.160,--Kč (40,-Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2013) a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

46.
Usnesení č. 78/10Z/2013
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Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti NELUMBO
EARTH, a.s., se sídlem Podbabská 1112/13, Praha-Bubeneč, PSČ 160 00, IČ: 49241702, a
to:
- pozemek: p.p.č. 335/13 o výměře 675 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, (oddělen
z p.p.č. 335/1 o výměře 25403 m2 geometrickým plánem č. 917-7111/2013 ze dne 12. 8.
2013),
- pozemek: p.p.č. 558/2 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 691 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 183.000,--Kč (250,--Kč/m2 dle uzavřené
NS č. 13/SML0684) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2014

47.
Usnesení č. 79/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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).
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí nákup (nabytí) uvedený v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2014

48.
Usnesení č. 80/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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1. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nabytí ideálních podílů, každý ve výši ¼, na následujících nemovitostech (dále
též jako „Pozemky“) z vlastnictví
- pozemek parc. č. 3532/3, o výměře 3631 m², druh pozemku: orná půda, nacházejícím
se v obci Roudnice nad Labem, v katastrálním území (741647) Roudnice nad Labem,
zapsaný na LV č. 8160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, (dále jen jako „Pozemek č. 1“);
- pozemek parc. č. 3532/4, o výměře 794 m², druh pozemku: orná půda, nacházejícím se
v obci Roudnice nad Labem, v katastrálním území (741647) Roudnice nad Labem,
zapsaný na LV č. 8160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, (dále jen jako „Pozemek č. 2“);
- pozemek parc. č. 3572/2, o výměře 2372 m², druh pozemku: orná půda, nacházejícím
se v obci Roudnice nad Labem, v katastrálním území (741647) Roudnice nad Labem,
zapsaný na LV č. 8160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, (dále jen jako „Pozemek č. 3“);
- pozemek parc. č. 3572/3, o výměře 643 m², druh pozemku: orná půda, nacházejícím se
v obci Roudnice nad Labem, v katastrálním území (741647) Roudnice nad Labem,
zapsaný na LV č. 8160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, (dále jen jako „Pozemek č. 4“);
- pozemek parc. č. 3532/5, o výměře 1328 m², druh pozemku: orná půda, nacházejícím
se v obci Roudnice nad Labem, v katastrálním území (741647) Roudnice nad Labem,
zapsaný na LV č. 8183 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, (dále jen jako „Pozemek č. 5“);
- pozemek parc. č. 3572/4, o výměře 212 m², druh pozemku: orná půda, nacházejícím se
v obci Roudnice nad Labem, v katastrálním území (741647) Roudnice nad Labem,
zapsaný na LV č. 8183 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice, (dále jen jako „Pozemek č. 6“),.
vydražením na dražbě konané Exekutorským úřadem Plzeň-město, jejímž předmětem bude
dražba ideálních podílů, každý ve výši ¼, na Pozemcích z vlastnictví povinného
(dále jen „Dražba“).
2. o úhradě jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených v bodu A) 1 tohoto usnesení ve výši a
za podmínek stanovených dražební vyhláškou.
B)

schvaluje
1. nejvyšší podání, které může být učiněné ve společné Dražbě Pozemků č. 1 až 4, ve výši
uvedené v příloze č. 11 tohoto materiálu.
2.

nejvyšší podání, které může být učiněné ve společné Dražbě Pozemků č. 5 a 6, ve výši
uvedené v příloze č. 12 tohoto materiálu.

C)

bere na vědomí,
že k nabytí vlastnického práva k vydraženým Pozemkům dochází udělením příklepu
dražebníkem.

D)

souhlasí,
aby při dražbě Pozemků zastupoval hejtmana Ústeckého kraje jako dražitele Mgr. Ing.
Jindřich Šimák, nar.

E)

ukládá
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1.

2.

Mgr. Ing. Jindřichovi Šimákovi vyvinout maximální možné úsilí k minimalizaci
nejvyššího podání učiněného při Dražbě Pozemků, přičemž nejvyšší podání za společně
dražené Pozemky č. 1 až 4 může činit částku ve výši uvedené v příloze č. 11 tohoto
materiálu a za společně dražené Pozemky č. 5 a 6 může činit částku ve výši uvedené
v příloze č. 12 tohoto materiálu.
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, informovat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje o výsledcích Dražby.
Termín: nejbližší termín zasedání zastupitelstva po Dražbě

49.
Usnesení č. 81/10Z/2013
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 72/9Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje bod A ze dne 4. 9. 2013, a to tak, že
na konec usnesení se doplňuje text:
Ústecký kraj se zavazuje uhradit polovinu nákladu na zhotovení geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 201-44/2013 v k.ú. Chožov a to ve výši 5.143,-- Kč.
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat
Společné hlasování pro bod 1 - 49
(aktualizace bodu 8 a 9 doplněk textu)

Usnesení č. 82 /10Z/2013
Změna příloh č. 1 a č. 2 přehledu majetku dodatkem č. 49 ke zřizovací listině č. j. 213/2002 ze dne
1. 10. 1991 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o změně zřizovací listiny: č. j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků,
příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace,
sídlo: Na Schodech 1535/4, PSČ 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 00829048
dodatkem č. 49 ke zřizovací listině dle přílohy č. 23 tohoto usnesení.
Termín: 1. 1. 2014
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 49, o jehož
změně bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 1. 1. 2014

(Hlasování: 37 – 0 – 2 )

návrh byl přijat
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Usnesení č. 83/10Z/2013
Smlouva o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „OK
III/2524 Chomutov“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 24 odst. 3 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby „OK III/2524 Chomutov“ mezi Ústeckým krajem a městem
Chomutov dle přílohy č. 24 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 84/10Z/2013
Změna zřizovací listiny Správy a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně zřizovací listiny:
č.j. 130/2001 ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 85/10Z/2013
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a
památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně zřizovací listiny:
1. č. j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, ulice Winstona Churchilla 3, PSČ: 400 01, IČ: 0083186
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
2. č. j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Michalská 7, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
3. č. j. 123/2001, ze dne 5. 9. 2001 ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
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sídlo: Most, Kostelní 289, PSČ: 434 01, IČ: 00361160
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
4. č. j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Očkova 5, PSČ: 413 01, IČ: 00360643
dodatkem č. 17 ke zřizovací listině
5. č. j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 14, PSČ: 415 01, IČ: 0083241
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině
6. č. j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
7. č. j. 241/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvkové organizace
sídlo: Teplice, Koperníkova 3062, PSČ: 415 01, IČ: 00361224
dodatkem č. 14 ke zřizovací listině
8. č. j. 242/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Dlouhá 173, PSČ: 412 01, IČ: 00360635
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
9. č. j. 243/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice České mládeže 1/31, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 15 ke zřizovací listině
10. č. j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Československé armády č. p. 1360, PSČ: 434 38, IČ: 00080730
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině
11. č. j. 245/2003 ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 11 ke zřizovací listině
12. č. j. 248/2011 ze dne 21. 12. 2011, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
sídlo: Jimlín č. p. 220, PSČ: 440 01, IČ: 72557257
dodatkem č. 6 ke zřizovací listině
(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 86/10Z/2013
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/SML1462 ze dne 31. 8. 2012 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č. 12/SML1462 ze dne 31. 8. 2012 dle přílohy
č. 25 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanu Ústeckého kraje, uzavřít s žadatelem dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 12/SML1462 ve smyslu Článku X. Programu
dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2014

(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 87/10Z/2013
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2013 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší

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.

(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 88/10Z/2013
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014 –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
o poskytnutí dotace v rámci kompetence dané § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizacím uvedeným
v příloze č. 26 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) tohoto usnesení
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Termín: 30. 11. 2013
(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 89/10Z/2013
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální:
příspěvkové organizace
název:
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace
sídlo:
Nová Ves v Horách čp. 206, PSČ 435 45
IČ: 49872532
s příspěvkovou organizací
název:
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo:
Háj u Duchcova, Kubátova 269, PSČ 417 22
IČ: 63787811
a to dnem 1. 1. 2014
Majetek, práva a závazky zanikající organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách,
příspěvková organizace, přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domov
„Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace.
2. o změně zřizovací listiny:
č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22,
IČ: 63787911
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 27 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 2 – 2 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 90/10Z/2013
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální
oblasti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně zřizovacích listin:
1. č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky čp. 119, PSČ 407 60
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IČ: 47274484
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
2. č. j. 226/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Jiříkov, Filipovská čp. 582/20, PSČ 407 53
IČ: 47274468
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině
3. č. j. 227/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace,
sídlo: Lobendava 105, PSČ 407 84
IČ: 47274549
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
4. č. j. 228/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace
sídlo: Huntířov, Stará Oleška čp. 131, PSČ 405 02
IČ: 47274522
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
5. č. j. 229/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77
IČ: 47274573
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
6. č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Golovinova čp. 1559, PSČ 432 01
IČ: 46789910
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
7. č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá čp. 75, Lovosice, PSČ 410 22
IČ: 00080195
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině
8. č. j. 232/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
sídlo: Tuchořice čp. 1, PSČ 439 69
IČ: 00830381
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině
9. č. j. 233/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
sídlo: Litvínov – Janov, Zátiší čp. 177, PSČ: 435 42
IČ: 49872541
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
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10. č. j. 235/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace,
sídlo: Nová Ves v Horách čp. 206, PSČ 435 45
IČ: 49872532
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině
11. č. j. 236/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
sídlo: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
12. č. j. 237/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace
sídlo: Dubí, Na Výšině, čp. 494, PSČ: 417 01
IČ: 63787849
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
13. č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22,
IČ: 63787911
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
14. č. j. 206/2001, ze dne 12. 12. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace,
sídlo: Snědovice čp. 1, PSČ 411 74
IČ: 70948062
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině
15. č. j. 247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČ: 75149541
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině
dle přílohy č. 28 až 42 tohoto usnesení
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 91/10Z/2013
Schválení vzoru smlouvy pro dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2014 a dofinancování v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb a
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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vzor smlouvy pro dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2014 ve znění dle přílohy č. 43 tohoto usnesení a vzor smlouvy na dofinancování
v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2013 ve znění dle přílohy č. 44 tohoto usnesení pro předložení k podpisu vybraným
uchazečům.
(Hlasování: 42 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 92/10Z/2013
Fond vodního hospodářství ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření dodatků smluv k již přiznaným dotacím z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje následovně:
1.
2.
3.

dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11/SML2020 uzavřené se Statutárním městem Ústí nad
Labem, IČ 00081531, dle přílohy č. 45 tohoto usnesení;
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 11/SML2017 uzavřené s obcí Nové Dvory, IČ 00264113, dle
přílohy č. 46 tohoto usnesení;
dodatku č. 4 ke smlouvě č. 11/SML2439 uzavřené s městysem Peruc, IČ 00265331, dle
přílohy č. 47 tohoto usnesení.

B) schvaluje
dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, předložené rozpočty projektů, kterým byla usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 poskytnuta dotace z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
C) u k l á d á
Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci dodatků dle bodu A) a
administraci uzavření smluv dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2014
(Hlasování: 42 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 93/10Z/2013
Informace o stavu zpracování aktualizace Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů s posunutím termínu zpracování aktualizovaného znění Zásad pro použití
finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a jejich předložení
k projednání v orgánech kraje do 11. 12. 2013
B)

ukládá
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Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 11. 12. 2013
(Hlasování: 42 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 94/10Z/2013
Změna PRVKÚK č. 21
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 21, zpracovanou ve smyslu
§ 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která obsahuje
změnu koncepce řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Dolní Podluží
a místní části obce Velemín - Dobkovičky dle přílohy č. 48 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 95/10Z/2013
Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje oprávněným investorem (ČEPS,
a.s.)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) r ozh od lo

o nepořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)
dle s ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona (na žádost oprávněného investora, t. j. bez zprávy o
uplatňování ZÚR ÚK)

B) uk lád á

Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje, učinit kroky dle s ust. § 42 odst. 1
stavebního zákona k neprodlenému zahájení prací na zprávě o uplatňování ZÚR ÚK v celém
rozsahu
Termín: 31.12.2013

(Hlasování: 41 – 0 – 2 ) návrh byl přijat
Usnesení č. 96/10Z/2013
Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 dle příloh 1. - 6. tohoto materiálu, jako
otevřený dokument, který bude průběžně aktualizován dle potřeb Ústeckého kraje
(Hlasování: 28 – 1 – 10) návrh byl přijat
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Usnesení č. 97/10Z/2013
Rozvojové programy Ústeckého kraje (Program obnovy venkova) – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. udělení výjimky z podmínek rozvojových programů (Program obnovy venkova) pro rok
2004, 2005, 2008, 2009 a 2013 tj. prodloužení termínu dokončení projektu a předložení
závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o
poskytnutí dotace projektu:
- Územně plánovací dokumentace Pětipsy do 31.12. 2015
- Obec Heřmanov do 31. 12. 2014
- Vypracování územního plánu obce Hora Sv. Šebestiána do 30. 6. 2014
- Územní plán obce Velká Bukovina do 30. 6. 2014
- Územní plán Rokle do 31. 12. 2014
- Pořízení územně plánovací dokumentace Chbany do 31. 12. 2014
- Územní plán obce Kámen do 21. 12. 2014
- Územní plán obce Arnoltice do 31. 12. 2014
- Vypracování územního plánu obce Měrunice do 31. 12. 2014
- Územní plán obce Želkovice do 30. 11. 2014
- Územně plánovací dokumentace obce Všestudy do 30. 6. 2014
- Územní plán obce Verneřice do 31. 12. 2014
- Územní plán obce Bynovec do 31. 12. 2014
- Zázemí pro dětské hřiště a sport – obec Přestavlky do 31. 8. 2014
- Sběrný dvůr odpadů obce Mnetěš do 30. 3. 2014
2. udělení výjimky z podmínek rozvojových programů (Program obnovy venkova) pro
rok 2013, tj. změnu projektu a prodloužení termínu dokončení projektu a předložení
závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o
poskytnutí dotace projektu:
„Oprava hasičské zbrojnice“ pro obec Labská Stráň s prodloužením do 30. 6. 2014
(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 98/10Z/2013
Projekt Rodinné pasy – informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
A) informaci o projektu Rodinné pasy Ústeckého kraje.
B) souhlasí s převodem projektu Rodinné pasy z oblasti kompetence cestovního ruchu do
oblasti sociální
(Hlasování: 36 – 0 – 5 )

návrh byl přijat
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Usnesení č. 99/10Z/2013
Labská stezka č. 2 – I. etapa, obnova majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podání žádosti o státní podporu formou dotace na obnovu majetku Ústeckého kraje
pořízeného v rámci projektu „Labská stezka č. 2 – I. etapa“, program Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky 117D914 na Obnovu obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2013.
Výdaje na obnovu majetku jsou odhadovány ve výši 1.848 mil. Kč bez DPH, z toho dotace
činí 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce, tj. 1,571 mil. Kč.
Spoluúčast Ústeckého kraje činí 15% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů
akce, tj. 0,277 mil. Kč.
B)

ukládá
Janu Szántó, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit podání žádosti o dotaci dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2013

(Hlasování: 40 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 100/10Z/2013
Aktualizace zásobníku akcí pro podání do výzev Regionálního operačního programu NUTS 2
Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 59 odst. 3) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, aktualizovaný zásobník akcí pro podání do výzev Regionálního operačního
programu NUTS 2 Severozápad dle aktualizované přílohy č. 49 tohoto usnesení.

(Hlasování: 35 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

60

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 10/10Z/2013

-

Text darovací smlouvy uzavírané mezi Ústeckým
krajem a FOTO STUDIEM H s.r.o.

Příloha č. 2 k usnesení č. 14/10Z/2013

-

Rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR č.j. MV-1121308/PO-IZS-2013 ze dne 27. 9. 2013

Příloha č. 3 k usnesení č. 14/10Z/2013

-

Příloha č. 4 k usnesení č. 14/10Z/2013

-

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace

Příloha č. 5 k usnesení č. 15/10Z/2013

-

Smlouva o rezervaci pozemků a smlouva o
uzavření budoucí nájemní smlouvy mezi Ústeckým
krajem a společností DEVELOPS s.r.o.

Příloha č. 6 k usnesení č. 20/10Z/2013

-

Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování
zdravotnické záchranné služby s Libereckým
krajem

Příloha č. 7 k usnesení č. 20/10Z/2013

-

Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování
zdravotnické záchranné služby s Karlovarským
krajem

Příloha č. 8 k usnesení č. 20/10Z/2013

-

Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování
zdravotnické záchranné služby s Plzeňským krajem

Příloha č. 9 k usnesení č. 30/10Z/2013

-

Motivační program pro střední školství v ÚK –
Příspěvek na dojíždění

Příloha č. 10 k usnesení č. 31/10Z/2013

-

Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji
Vysočina

Příloha č. 11 k usnesení č. 32/10Z/2013

-

Vzor dotačního dopisu – podmínky dotace na
prvotní náklady – navýšení dotace

Příloha č. 12 k usnesení č. 32/10Z/2013

-

Vzor dotačního dopisu – podmínky dotace na
prvotní náklady – nová žádost o dotaci

Příloha č. 13 k usnesení č. 40/10Z/2013

-

Podmínky veřejné obchodní soutěže na prodej VTL
plynárenského zařízení SPZ Triangle

Příloha č. 14 k usnesení č. 57/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
4140/2013 (UZSVM)

Příloha č. 15 k usnesení č. 58/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
4221/2013 (UZSVM)

Příloha č. 16 k usnesení č. 59/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
138/13/4120 (UZSVM)

Příloha č. 17 k usnesení č. 60/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
59/2013 (UZSVM)

Příloha č. 18 k usnesení č. 61/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
51/13/UDC/BP (UZSVM)

Seznam obcí a výše dotací

1

Příloha č. 19 k usnesení č. 62/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
49/13/UDC/BP (UZSVM)

Příloha č. 20 k usnesení č. 63/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
50/13/UDC/BP (UZSVM)

Příloha č. 21 k usnesení č. 64/10Z/2013

-

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
160/13/4120 (UZSVM)

Příloha č. 22 k usnesení č. 66/10Z/2013

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/11/UDC/BP
(UZSVM)

Příloha č. 23 k usnesení č. 82/10Z/2013

-

Dodatek č. 49 ke zřizovací listině č. j. 213/2002
příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace

Příloha č. 24 k usnesení č. 83/10Z/2013

-

Smlouva o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „OK III/2524
Chomutov“

Příloha č. 25 k usnesení č. 86/10Z/2013

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě o neinvestiční dotaci č.
12/SML1462 ze dne 31. 8. 2012

Příloha č. 26 k usnesení č. 88/10Z/2013

-

Přehled organizací podpořených v programu
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2014 – dotace v kompetenci ZÚK

Příloha č. 27 k usnesení č. 89/10Z/2013

-

Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č.j. 239/2002

Příloha č. 28 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 23 ke zřizovací listině č. j. 224/2002

Příloha č. 29 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 23 ke zřizovací listině č. j. 226/2002

Příloha č. 30 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 21 ke zřizovací listině č. j. 227/2002

Příloha č. 31 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 228/2002

Příloha č. 32 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 229/2002

Příloha č. 33 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 230/2002

Příloha č. 34 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 231/2002

Příloha č. 35 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 232/2002

Příloha č. 36 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 233/2002

Příloha č. 37 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 21 ke zřizovací listině č. j. 235/2002
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Příloha č. 38 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 22 ke zřizovací listině č. j. 236/2002

Příloha č. 39 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 237/2002

Příloha č. 40 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 239/2002

Příloha č. 41 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 24 ke zřizovací listině č. j. 206/2001

Příloha č. 42 k usnesení č. 90/10Z/2013

-

Dodatek č. 16 ke zřizovací listině č. j. 247/2008

Příloha č. 43 k usnesení č. 91/10Z/2013

-

Vzor smlouvy pro dotační program Podpora
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu
rodiny 2014

Příloha č. 44 k usnesení č. 91/10Z/2013

-

Vzor smlouvy na dofinancování v rámci dotačního
programu Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny 2013

Příloha č. 45 k usnesení č. 92/10Z/2013

-

Dodatek č. 2 smlouvy č. 11/SML2020 uzavřené se
Statutárním městem Ústí nad Labem

Příloha č. 46 k usnesení č. 92/10Z/2013

-

Dodatek č. 1 smlouvy č. 11/SML2017 uzavřené
s obcí Nové Dvory

Příloha č. 47 k usnesení č. 92/10Z/2013

-

Dodatek č. 4 smlouvy č. 11/SML2439 uzavřené
s městysem Peruc

Příloha č. 48 k usnesení č. 94/10Z/2013

-

Navrhovaná změna PRVKÚK č. 21

Příloha č. 49 k usnesení č. 100/10Z/2013 -

Aktualizovaný zásobník akcí pro podání do výzev
Regionálního operačního programu NUTS 2
Severozápad

Počet stran: 215
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Příloha č. 1 k usnesení č. 10/10Z/2013

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

13/SML

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 628 a násl..
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800

Obdarovaný
FOTO STUDIO H s.r.o.
Sídlo:
Žukovova 95/53, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Zastoupený:
Vojtěchem Hájkem, jednatelem
E-mail/telefon: 603449349
IČ:
27312968
DIČ:
Bank. spojení:

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
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Článek 1 - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je příslib poskytnutí peněžitého daru ve výši 350.000,- Kč (slovy:
třistapadesáttisíckorunčeských.). Dárce se zavazuje uhradit tuto částku do 15 dnů od
podpisu smlouvy převodem na bankovní účet obdarovaného č. ……………………….

Článek 2 – Projevy vůle
1. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
výhradně na podporu výroby publikace „Povodeň v Ústeckém kraji 2013“.
2. Dar je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES
na podporu de minimis (Úř. věst. L 379, 28.12.2006). Poskytovatel uzavírá tuto
smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy informoval poskytovatele o
všech jím přijatých podporách de minimis. Jejich objem činí za období posledních tří
fiskálních let 0,- Kč (viz. příloha č. 2 této smlouvy).
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31. 12. 2013 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se
zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené
v čl. 2. odst. 1 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 15. 1. 2014.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a
výši čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv
z daru pořízených.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o poskytnutí finančního daru dle této smlouvy bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ...............ze dne ………...
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
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příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem dne ………………………

V Ústí nad Labem dne……………………..

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

FOTO STUDIO H
Vojtěch Hájek
jednatel

Přílohy
1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Čestné prohlášení o podporách de minimis
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Příloha č. 3 k usnesení č. 14/10Z/2013

Obec

Okres

Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice

Obec
Město
Statutární město
Obec
Město
Obec
Město
Obec
Obec
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Město
Obec
Obec

Bynovec
Česká Kamenice
Děčín
Dobkovice
Dolní Poustevna
Hřensko
Jiříkov
Kytlice
Labská Stráň
Markvartice
Merboltice
Rumburk
Staré Křečany
Velká Bukovina
Velký Šenov
Kalek
Kovářská
Mašťov
Pětipsy
Údlice
Vejprty
Veliká Ves
Bechlín
Bohušovice nad Ohří
Čížkovice
Dušníky
Horní Řepčice
Hoštka
Hrobce
Chotiněves
Kostomlaty pod Řípem
Křešice
Libkovice pod Řípem
Litoměřice
Lukavec
Martiněves

IČO

Číslo

556009
261220
261238
261246
261289
261351
261424
261483
555991
555916
555959
261602
261653
555886
261734
261921
261947
262021
262081
262153
262170
262188
263346
263362
263486
263583
832294
263648
263664
555223
263826
263851
263915
263958
526134
264024

1003
1004
1005
1006
1011
1017
1026
1031
1032
1038
1039
1042
1046
1053
1054
2015
2017
2024
2033
2039
2041
2042
3001
3002
3014
3022
3026
3027
3028
3034
3042
3045
3051
3055
3059
3063

Číslo účtu

15820431/0100
921392379/0800
921402389/0800
3926431/0100
4128431/0100
43-8645470217/0100
921389399/0800
9025431/0100
16022431/0100
162258856/0300
925861339/0800
921396329/0800
8727431/0100
15425431/0100
921398359/0800
940036329/0800
4140001054/6800
4221441/0100
4520441/0100
3528441/0100
78-5540000207/0100
6526441/0100
3124471/0100
1003694399/0800
4629471/0100
14325471/0100
1003689389/0800
1003715399/0800
15723471/0100
35724471/0100
17024471/0100
4522471/0100
9323471/0100
9005-0001524471/0100
2036630257/0100
1003727349/0800

Příloha č. 2

Náhrady za
Oprava
Náhrada za
ušlý příjem péči o členy - poškozené
ubytování,
techniky a
člena (§29
oprava nebo
odst. 1 písm. f) stravování
Náhrada za
(§29 odst. 1
nákup
ušlý příjem
písm. e)
věcných
člena
prostředků jednotky SDH
materiální
obce
potřeby členů
(§29 odst. 1
písm. d)

Oprava
poškozené
techniky a
Jednotka SDH
oprava nebo
obce
nákup
kategorie JPO
nezbytných
V,
věcných
66.000,prostředků
jednotky SDH
obce
66.000

295.000
120.000
17.000
96.000
4.000

701.000
120.000
56.000
1.435.000
295.000

45.000

16.400
400.000

66.000
66.000

67.704
30.000
66.000
66.000

46.000
66.000
23.000
66.000
66.000
6.000

64.000
66.000
6.000
8.000
66.000

5.000

51.000

13.966

66.000
66.000

52.906
66.000
132.000

28.605

6.000

27.000

1.100.000

915.000

100.000
20.000

160.000
4.000

66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
132.000
66.000
8.897
66.000
66.000

CELKEM

66.000
16.400
1.507.000
306.000
140.704
1.531.000
329.000
66.000
66.000
46.000
66.000
23.000
66.000
66.000
70.000
66.000
6.000
8.000
132.000
66.000
122.872
66.000
132.000
28.605
66.000
66.000
66.000
66.000
99.000
66.000
66.000
2.147.000
66.000
268.897
90.000
66.000
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Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Most
Most
Most
Most
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Město
Město
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Město
Obec
Obec
Městys
Obec
Obec
Město
Město
Obec
Obec
Město
Obec
Město
Obec
Město
Obec
Obec
Obec
Obec
Městys
Obec
Město
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Nové Dvory
Oleško
Podsedice
Prackovice nad Labem
Přestavlky
Račice
Roudnice nad Labem
Straškov-Vodochody
Sulejovice
Štětí
Terezín
Vědomice
Velké Žernoseky
Vražkov
Dobroměřice
Hřivice
Koštice
Kryry
Lenešice
Lubenec
Nepomyšl
Očihov
Petrohrad
Podbořany
Postoloprty
Tuchořice
Úherce
Vroutek
Vršovice
Žatec
Brandov
Horní Jiřetín
Louka u Litvínova
Malé Březno
Bžany
Háj u Duchcova
Hostomice
Jeníkov
Krupka
Mikulov
Modlany
Ohníč
Světec
Chlumec
Malé Březno
Petrovice

264113
526070
555207
264229
555215
525413
264334
264431
554839
264466
264474
264598
264610
264644
831786
264971
265055
265080
265098
265217
265284
556378
480975
265365
265403
265624
556459
265705
831841
265781
265837
265942
266043
266060
266264
266302
266311
266361
266418
266485
266493
266540
266612
391387
556891
266922

3069
3071
3074
3076
3077
3078
3083
3089
3091
3092
3093
3102
3104
3107
4013
4017
4023
4026
4027
4037
4039
4044
4048
4053
4054
4062
4063
4068
4069
4074
5004
5008
5015
5017
6004
6007
6008
6012
6016
6022
6023
6026
6032
7005
7008
7011

10826471/0100
32822471/0100
35329471/0100
10420471/0100
35425471/0100
32021471/0100
27-3870810297/0100
4223471/0100
35820471/0100
100022784/0600
237282050/0300
14122471/0100
6421471/0100
15520471/0100
20124481/0100
8627481/0100
3025481/0100
1927481/0100
1628481/0100
2321481/0100
4829481/0100
10129481/0100
200229694/0600
9005-0000625481/0100
19-3324481/0100
4124481/0100
14621481/0100
3121481/0100
16627481/0100
9005-0000422481/0100
4623491/0100
2222491/0100
5722491/0100
6629491/0100
3128501/0100
4024501/0100
4500001745/8040
5027501/0100
9005-0002520501/0100
7524501/0100
26649377/5500
5828501/0100
4323501/0100
882501359/0800
8327411/0100
3120411/0100

80.000

550.000

5.000
20.000

10.000
305.000

41.000

66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000

200.000
200.000
13.000

943.000
1.000.000
38.000
23.000

13.000
10.000

70.000

58.500
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
10.000

70.000
66.000

15.000
66.000
66.000
66.000

1.000
4.000

46.000
24.000
5.000

21.321
66.000

3.000
1.000

41.000
57.000

66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000

3.000

17.000
66.000
132.000
66.000
66.000
66.000
66.000

67.000
26.000
1.000

15.000
84.000
3.000

7.393

66.000

66.000
66.000
66.000
696.000
66.000
122.000
325.000
66.000
66.000
1.201.500
1.200.000
104.000
102.000
66.000
66.000
66.000
13.000
160.000
66.000
15.000
66.000
67.000
66.000
50.000
45.321
5.000
66.000
3.000
107.000
58.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
20.000
66.000
132.000
66.000
66.000
66.000
66.000
82.000
183.393
4.000
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Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

Obec
Obec
Obec
Statutární město
Obec
Obec

Povrly
Ryjice
Řehlovice
Ústí nad Labem
Velké Březno
Velké Chvojno

266931
556882
266981
81531
267139
66109973

7012
7014
7015
7022
7023
7024

3526411/0100
5126411/0100
78-4520530257/0100
9005-0001125411/0100
450781/0300
128609173/0300

85.000
7.000
227.000
35.000

ÚSTECKÝ KRAJ - CELKEM

340.000

70.000
66.000

9.000
312.000
353.000

66.000
66.000

495.000
73.000
9.000
605.000
388.000
66.000

16.040.692

Příloha č. 3

Příloha č. 4 k usnesení č. 14/10Z/2013

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název obce/města:
Sídlo:
Zastoupená/é:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE
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Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje ze dne 30. 10. 2013 neinvestiční účelovou dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce,
č. ú. ………………., pod UZ (účelovým znakem) 14022.
2. Dotace se poskytuje v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
kdy kraj k zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany přispívá
obcím na financování potřeb jejich jednotek SDH obcí.

Článek II.
Účel dotace
1.

Dotace v částce …………… je určena na úhradu mimořádných výdajů spojených
s činností a zásahy jednotek SDH obcí při provádění povodňových prací v obci, která
je jejich zřizovatelem, podle § 68 odst. 1 zákona o požární ochraně, a to na:
• ušlý příjem člena jednotky SDH obce (§ 29 odst. 1 písm. f) zákona o požární
ochraně), a to za stanovených podmínek (zasahuje ve své pracovní době nebo
v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti),
• opravy poškozené techniky a opravy nebo nákup nezbytných věcných prostředků
jednotky SDH obce, byl-li její zásah součástí zásahu IZS pro potřeby
záchranných a likvidačních prací na území obce při povodňových záchranných
a likvidačních pracích v obci (§ 31 odst. 2 a 3 zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).

2.

Dotace v částce 66.000,- Kč je určena na vybavení jednotek SDH obcí věcnými
prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy, které zůstávají
majetkem obce (např. osobních ochranných prostředků hasiče jako jsou rukavice,
pracovní obuv, ochranné obleky, přilby), na speciální ochranné prostředky a technické
vybavení pro zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof (např. čluny,
speciální ochranné obleky do vody apod.).

3.

Dotace je určena na zabezpečení výdajů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku v období
od 1. června 2013 do 31. prosince 2013.
Článek III.
Práva a povinnosti
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s touto
smlouvou.
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b) Archivovat faktury a doklady za realizované platby v souladu s ust. § 31 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby pozdějších
finančních kontrol.
c) Předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v termínu do
31.12.2013.
d) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením závěrečného vyúčtování.
e) Neoprávněné použití dotace je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu hospodaření a evidence poskytnutých
prostředků v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní ode dne jejího doručení příjemci.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména, identifikačního čísla, adresy,
účelu a výše poskytnuté dotace.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením z 10. zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2013.
7. Příjemce potvrzuje, že:
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady ……………. č. ………….. ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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Příloha č. 5 k usnesení č. 15/10Z/2013

Ústecký kraj

-a-

……………………………

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Č. ……………….

(Pozemky v k.ú. Bitozeves, Tatinná, obec Bitozeves)

1

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
(uzavřená v souladu s § 51 zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Kraj“)
a
2.

DEVELOPS s. r. o.
Sídlo:
Londýnská 314/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupený:
Janem Šuchmou, jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
01855816
DIČ:
CZ01855816
Bank. spojení:
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
212473. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.
1.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Kraj je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu pronajmout Předmět
rezervace za účelem realizace Projektu; a

(c)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do nájmu od
Kraje Předmět rezervace, který představuje současně Pozemek k prodeji a
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(d)

po vydání Kolaudace má Zájemce v úmyslu odkoupit od Kraje Pozemek
k prodeji, a to na základě Kupní smlouvy.

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o rezervaci („Smlouva“).

2.
2.1

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů uvedených
velkými písmeny:

Geometrický plán

znamená geometrický plán, kterým bude vymezen předmět
Nájemní smlouvy a Pozemky k prodeji;

Projekt

znamená výstavbu velkokapacitního zásobníku stlačeného
zkapalněného zemního plynu s využitím 24 násypem krytých
nádrží o celkovém objemu 816 000 m3, popsaného v Příloze č. 1
této Smlouvy;

Nájemní smlouva

znamená nájemní smlouvu, kterou Smluvní strany uzavřou poté,
co Zájemce získá Stavební povolení k provedení stavby
k realizaci Projektu. Dohodnuté znění Nájemní smlouvy tvoří
Přílohu č. 4 této Smlouvy;

Nájemné
Kupní smlouva

Zájemce

Rezervační poplatek

znamená Nájemné za Pozemky k prodeji placené Zájemcem po
uzavření Nájemní smlouvy;

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva
k Pozemkům k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;
znamená DEVELOPS s. r. o., IČ 01855816, jeho právní
nástupce a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu s touto
Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci zamýšlené
Nájemní smlouvy je Zájemce Nájemcem a v rámci zamýšlené
Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím;
znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této
Smlouvy;
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Práce Zájemce

znamená práce a činnosti Zájemce, které umožní naplnění účelu
této Smlouvy;

Práce Nájemce

znamená práce spočívající v realizaci Projektu dle Nájemní
smlouvy;

Kraj

znamená Ústecký kraj coby vlastníka Předmětu rezervace. Pro
účely Nájemní smlouvy se Krajem rozumí Pronajímatel, pro
účely Kupní smlouvy se Krajem rozumí Prodávající;

Rezervace

znamená povinnost Kraje rezervovat Předmět rezervace výlučně
ve prospěch Zájemce za účelem a za podmínek stanovených touto
Smlouvou. Rezervací se pro účely této Smlouvy rozumí
povinnost Kraje dodržovat a splnit veškeré závazky a povinnosti
sjednané touto Smlouvou za účelem naplnění účelu této Smlouvy,
zejména povinnost uzavřít za splnění sjednaných podmínek
výlučně se Zájemcem Nájemní smlouvu a Kupní smlouvu

Pozemky

znamená následující pozemky:
1. pozemková parcela č. 554/20 – ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, o celkové výměře 25 162 m2, kdy předmět
Smlouvy tvoří část této parcely o výměře 23 925 m2 dle
orientačního grafického zákresu v mapě;
2. pozemková parcela č. 556 – orná půda, o celkové
výměře 59 588 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 45 434 m2 dle orientačního grafického
zákresu v mapě;
3. pozemková parcela č. 559/1 – ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, o výměře 47 436 m2;
4. pozemková parcela č. 560 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 155 m2;
5. pozemková parcela č. 561/1 – orná půda, o výměře 43 446
m2 ;
6. pozemková parcela č. 562 – ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, o výměře 585 m2;
přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje, a jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 31 pro
katastrální území Tatinná, obec Bitozeves, dle výpisu z katastru
nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;
a dále pozemky:
7. pozemková parcela č. 467/1 – ostatní plocha, ostatní
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komunikace, o výměře 528 m2;
8. pozemková parcela č. 476/1 – orná půda, o celkové
výměře 85 925 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 63 621 m2 dle orientačního grafického
zákresu v mapě;
9. pozemková parcela č. 476/2 – orná půda, o výměře
30 462 m2;
10. pozemková parcela č. 476/3 – orná půda, o výměře
21 279 m2;
11. pozemková parcela č. 476/4 – ostatní plocha, neplodná půda,
o výměře 32 338 m2;
12. pozemková parcela č. 476/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 4 709 m2;
13. pozemková parcela č. 476/6 – orná půda, o celkové
výměře 21 122 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 8 246 m2 dle orientačního grafického
zákresu v mapě;
14. pozemková parcela č. 476/7 – orná půda, o celkové
výměře 23 005 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část této
parcely o výměře 17 323 m2 dle orientačního grafického
zákresu v mapě;
15. pozemková parcela č. 476/8 – ostatní plocha, neplodná půda,
o výměře 359 m2;
16. pozemková parcela č. 476/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 1 771 m2;
17. pozemková parcela č. 476/12 – orná půda, o výměře
1 488 m2;
18. pozemková parcela č. 1120/1 – ostatní plocha, silnice, o
celkové výměře 5 237 m2, kdy předmět Smlouvy tvoří část
této parcely o výměře 4 184 m2 dle orientačního grafického
zákresu v mapě;
19. pozemková parcela č. 623/38 – orná půda, o výměře 793 m2;
20. pozemková parcela č. 623/233 – orná půda, o výměře
599 m2;
21. pozemková parcela č. 623/211 – orná půda, o výměře
12 068 m2;
22. pozemková parcela č. 623/213 – orná půda, o výměře
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207 m2;
23. pozemková parcela č. 623/236 – orná půda, o výměře
1 633 m2;
přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje, a jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 87 pro
katastrální území Bitozeves, obec Bitozeves, vše dle výpisu z
katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;

Pozemky k prodeji

znamená celé pozemky, resp. jejich části oddělené příslušným
Geometrickým plánem, tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1. až 23. Pro účely Nájemní smlouvy jsou
Pozemky k prodeji označeny v Nájemní smlouvě jako Předmět
Nájmu;

Předmět rezervace

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky
k prodeji;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouvu k umístění stavby - bude vydáno
příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na
Pozemcích k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní smlouvu
k provedení stavby k realizaci Projektu, nebo certifikát
autorizovaného inspektora k provedení stavby, vše bude vydáno
na základě Rozhodnutí o umístění stavby. Bude-li postupně
vydáno více z uvedených rozhodnutí, považuje se za okamžik
vydání Stavebního povolení den nabytí právní moci rozhodnutí
vydaného nejdříve;

Kolaudace

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby
realizované v souladu s Projektem, nebo rozhodnutí o povolení
zkušebního provozu stavby, popř. rozhodnutí o uložení provedení
zkušebního provozu stavby, za účelem uvedeným v Příloze č. 1
této Smlouvy;

Smlouva

znamená tuto Smlouvu o rezervaci včetně ujednání vztahujících
se k uzavření Nájemní smlouvy, jejímž předmětem budou
Pozemky k prodeji. Pojem Smlouva použitý v Nájemní smlouvě
nebo v Kupní smlouvě znamená vždy Nájemní smlouvu, resp.
Kupní smlouvu;

Rozhodnutí

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

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace
a Zájemce tímto od Kraje přijímá právo odpovídající závazku Rezervace, a to za
účelem zjištění a prověření podmínek k uskutečnění Projektu. V rámci Rezervace je
Zájemce oprávněn vstupovat a vjíždět na Předmět rezervace a dále provádět pouze
takové činnosti, které jsou nutné ke zjištění a prověření podmínek k uskutečnění
Projektu. Jiné činnosti je Zájemce na Předmětu rezervace oprávněn vykonávat pouze
s předchozím písemným souhlasem Kraje.

3.2

Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání
Předmětu rezervace. Zájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat
náhradu svých nákladů vynaložených na uskutečnění účelu Rezervace, ani nebude
požadovat slevu na Rezervačním poplatku z důvodu, že uskutečňuje nebo uskutečnil
Práce Zájemce; toto prohlášení se nevztahuje na situaci popsanou v článku 9.2 písm.
(b) této Smlouvy.

3.3

Zájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět rezervace užívat pouze pro účely
uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá
investičnímu záměru předloženému Krajem Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za
účelem vydání souhlasu pro vstup Zájemce jako investora do průmyslové zóny
Triangle.

3.4

Zájemce výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje podmínky
Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a zavazuje se tento stav zachovat
nejméně po dobu účinnosti této Smlouvy a v případě uzavření Nájemní smlouvy, popř.
Kupní smlouvy dále nejméně do 30. 9. 2019.

4.

REZERVAČNÍ POPLATEK

4.1

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační
poplatek ve výši 120 000 Kč (slovy: stodvacettisíc korun českých) za rok.

4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen poměrnou
částí ve výši 10 000,- Kč měsíčně na bankovní účet Kraje.
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5.

PRÁCE ZÁJEMCE

5.1

Pro dosažení účelu této Smlouvy, územního řízení o vydání Rozhodnutí o
umístění stavby a pro účely stavebního řízení o vydání Stavebního povolení Kraj
souhlasí s umístěním Projektu na Pozemcích k prodeji.

5.2

Zájemce je oprávněn ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu její účinnosti
vykonávat na Předmětu rezervace pouze práce a činnosti podle článku 3.1 této
Smlouvy, nutné k dosažení jejího účelu.

5.3

Zájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení

5.4

Poté, co bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude mezi Zájemcem
a Krajem uzavřena Nájemní smlouva, a to způsobem a za podmínek stanovených
v části 8. této Smlouvy a Zájemce bude po jejím uzavření oprávněn zahájit provádění
Prací Nájemce na realizaci Projektu.

5.5

Zájemce je povinen při naplňování účelu této Smlouvy respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

Zájemce je oprávněn s předchozím souhlasem Kraje postoupit veškerá práva
a povinnosti z této Smlouvy, a/nebo, po jejím uzavření, i z Nájemní smlouvy, na třetí
osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci
zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se v případě
udělení souhlasu dle předchozí věty zavazuje podepsat třístrannou smlouvu
se Zájemcem a Nabyvatelem, případně dohodu o ukončení Rezervace dle této
Smlouvy a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky takové
nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Kraj udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy
v případě, že:

7.1

(a)

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

(b)

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

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

Zájemce se zavazuje předat nejpozději do doby uzavření Nájemní smlouvy Kraji
Geometrický plán, a to v 5 vyhotoveních s platností originálu.
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7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný
stavební úřad vydal územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, popř. aby
vydal sdělení, že územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků se nevyžaduje,
zavazuje se Kraj takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní
náklady tak, aby takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový souhlas
byl vydán nejpozději do splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) této Smlouvy. Tím
není dotčeno právo Zájemce zajistit vydání územního rozhodnutí o dělení a scelení
pozemků, popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků v případě, že tak
neučiní Kraj ve lhůtě výše stanovené.

8.

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. Smlouvy
bude mezi nimi uzavřena Nájemní smlouva, jejímž předmětem bude Nájem Pozemků
k prodeji.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Nájemní smlouva má podobu,
kterou Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že
s výjimkou záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze před podpisem Nájemní
smlouvy provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany
výslovně písemně nedohodnou. Návrh Nájemní smlouvy tvoří nedílnou součást této
Smlouvy jako její Příloha č. 4.

8.3

Před podpisem Nájemní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:
dokončení částí textu Nájemní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami;

(a)
a
(b)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh k Nájemní smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že:

8.4
(a)

podmínkou pro uzavření Nájemní smlouvy je vydání Stavebního povolení.

(dále jen jako „Podmínka“).
(b)

K uzavření Nájemní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy bude splněna Podmínka. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam
uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Nájemní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) nebude splněna do 30. 6. 2015.

(c)

Nájemní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Zájemce
vyzve Kraj k jejímu uzavření dle písm. (b) výše.

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Nájemní
smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Kraje, použije se přiměřeně
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článek 9.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí
lhůty pro uzavření Nájemní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně
Zájemce, použije se přiměřeně článek 9.2 písm. (a) této Smlouvy.
8.5

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

9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti a končí dnem uzavření Nájemní smlouvy dle článku 8.4 této
Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

9.2

Platnost Smlouvy končí také, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak,
v následujících případech:
(a)

Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Nájemní smlouvy v souladu
s částí 8. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy
skončí marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany
před tím písemně jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále
platí, že Zájemce je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj
v souvislosti s touto Smlouvou.
V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto
ustanovení je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu
(stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní strany
písemně jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve lhůtě 1
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost Smlouvy, je Kraj
oprávněn uvést Předmět rezervace do původního stavu a přeúčtovat Zájemci
veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru zhotovitele k odstranění
výsledků činnosti Zájemce postupuje Kraj v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách se základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.
Náklady Kraje je povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování
Kraje.

(b)

Jestliže Zájemce vyzve Kraj k uzavření Nájemní smlouvy v souladu s částí
8. této Smlouvy a Kraj neuzavře Nájemní smlouvu ve lhůtě stanovené
v článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během dodatečného
jednoměsíčního období, platnost této Smlouvy končí uplynutím tohoto
dodatečného jednoměsíčního období. Kraj je povinen v tomto případě uhradit
Zájemci veškeré náklady, které Zájemce oprávněně a účelně vynaložil při
naplňování účelu této Smlouvy; povinnost Kraje k náhradě škody není
ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 12.7 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
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(i) platnost této Smlouvy skončí v den, kdy dojde k uzavření Nájemní
smlouvy na základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu
vůle nebo
(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle
podle článku 12.7 této Smlouvy; platnost této Smlouvy skončí dnem
nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na
nahrazení projevu vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém
případě jinak).
9.3

Smluvní strany mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit vzájemnou
písemnou dohodou.

9.4

Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní lhůtou v následujících případech:
(a)

Zájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Rezervačního poplatku
nebo jeho části;

(b)

Zájemce užívá Předmět rezervace v rozporu s ustanoveními článku 3.1,
této Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 90 kalendářních dní ode
dne doručení písemného upozornění Kraje;

V případě výpovědi Kraje dle tohoto článku je Zájemce povinen uvést Předmět
rezervace do původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), a to na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
9.5

Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
výpovědní lhůtou v případě, že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud
nebude dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 9.2
písm. (b) této Smlouvy užije obdobně.

9.6

Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených, a to s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Ve výpovědi je Zájemce povinen uvést
důvod výpovědi. Zájemce však není podle tohoto ustanovení oprávněn vypovědět tuto
Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 9.2 písm. (a), 9.2 písm. (b)
této Smlouvy. Zájemce je povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu (stav
ke dni počátku účinnosti této Smlouvy) na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2
písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

9.7

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

9.8

V případě změny vlastnictví Předmětu rezervace má Zájemce právo vypovědět
tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. V takovém
případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 9.2 písm. b),
nedohodnou-li se písemně jinak.

9.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této smlouvy podle článku
9.2 až 9.8 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy
o uzavření budoucí Nájemní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.
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9.10

Pro případ, že Zájemce z jakéhokoliv důvodu a v jakékoli fázi ustoupí od svého
záměru realizovat Projekt, zavazuje se udělit Kraji bezodkladně po přijetí takového
svého rozhodnutí plnou moc, která umožní Kraji učinit veškeré kroky potřebné ke
změně nebo zrušení platného územního rozhodnutí, na základě kterého měl být
Projekt realizován. Uvedený závazek Zájemce neplatí v případě, že kroky uvedené
v předchozí větě učiní sám Zájemce bezodkladně po přijetí svého rozhodnutí
nerealizovat Projekt sám.
10.

10.1

11.1

DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE
Kraj je povinen:

(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu
a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět rezervace
žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob;
porušením tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření příspěvkové
organizaci zřízené Krajem;

(b)

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

(c)

vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo pro
Stavební povolení a;

(d)

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

11.

ZÁRUKY KRAJE

Kraj prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření
Nájemní smlouvy, s výjimkou skutečnosti uvedené v písm. (g) níže:
(a)

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

(b)

Předmět rezervace není zatížen žádnými dluhy, právními vadami,
nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani
užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu
z katastru nemovitostí týkajícího se Předmětu rezervace ke dni uzavření této
Smlouvy, vyjma následujících:
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(i) věcného břemene zřizování a provozování vedení zabezpečovacího kabelu,
zatěžujícího část pozemkové parcely č. 623/38 a č. 623/233 v k. ú.
Bitozeves, ve prospěch ČEZ ICT Services, a. s., na základě smlouvy o
zřízení věcného břemene ze dne 10. 4. 2009, jejíž vklad do katastru
nemovitostí byl povolen pod č. j. V-1298/2009-533, s právními účinky ke
dni 6. 5. 2009,
(ii) věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/2 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch Telefónica
Czech Republic, a. s., na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze
dne 8. 1. 2010, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V120/2010-533, s právními účinky ke dni 21. 1. 2010,
(iii)věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/12 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch Telefónica
Czech Republic, a. s., na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze
dne 4. 3. 2013, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V316/2013-533, s právními účinky ke dni 8. 3. 2013,
(iv) předkupního práva ve prospěch České republiky k pozemkům p.č. 561/1 a
556 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV č. 31 pro k.ú. Tatinná,
jehož vklad byl povolen na základě smlouvy o zřízení věcného
předkupního práva ze dne 20.3.2007 s právními účinky ke dni 21.3.2007 a
dále předkupního práva ve prospěch České republiky k pozemkům p.č.
476/1, 476/2, 476/3, 476/4 a 476/6 zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Žatec na LV č. 87 pro k.ú. Bitozeves, jehož vklad byl povolen na základě
smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 20.3.2007
s právními účinky ke dni 21.3.2007.
Kraj se zavazuje učinit veškeré kroky k tomu, aby uvedená předkupní
práva byla zrušena a z katastru nemovitostí vymazána nejpozději do
uzavření Kupní smlouvy.
Kraj výslovně upozorňuje Zájemce, že část Pozemků je chráněna jako
zemědělský půdní fond. Konkrétní Pozemky, na které se uvedená ochrana
vztahuje, jsou uvedeny v rámci Přílohy č. 3 této smlouvy.
(c)

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

(d)

Předmět rezervace (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této
Smlouvy součástí ochranného pásma, vyjma následujících :
(i) vedení zabezpečovacího kabelu společnosti ČEZ ICT Services, a. s
(ii)

rozvodů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

(iii) rozvodu STL plynovodu ve vlastnictví Ústeckého kraje
(iv) komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje
(v) rychlostní komunikace ve vlastnictví České republiky
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(e)

Kraj si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

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

(g)

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

(h)

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

(i)

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

11.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 11.1
této Smlouvy, s výjimkou záruky uvedené v písm. (g) k okamžiku uzavření Nájemní
smlouvy, ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Krajem napraven
v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé,
má Zájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení
zaslaným Kraji v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení podle článku 13. této
Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení platnosti této Smlouvy dle tohoto článku,
použije se přiměřeně ujednání článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li
Zájemce od Smlouvy, má právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku
porušení povinností Krajem.

11.3

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

nebude Zájemce povinen uzavřít Nájemní smlouvu (a to ani v případě, že
vyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Kraje; nebo
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(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět rezervace z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;
a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Nájemní
smlouvy ze strany Zájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60
(šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch
Kraje a lhůta podle článku 8.4 písm. (c) k uzavření Nájemní smlouvy se
automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne
pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 10.1 písm. (a) a/nebo článkem
11.2, je povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 600 000,- Kč.

12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Nájemní smlouvu dle článku 8.4 písm. (c)
této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve
výši 1 000 000,- Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle
článku 9.2 písm. (b) a/nebo podle článku 12.7 této Smlouvy).

12.3

Pokud Zájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.1, 3.2 nebo 3.3 této
Smlouvy, je Zájemce povinen za každé porušení uhradit Kraji smluvní pokutu ve výši
100 000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu ve lhůtě stanovené v článku 9.4 písm.
(b) této Smlouvy.

12.4

Pokud Zájemce nevyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (b) této Smlouvy či neuzavře
dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy Nájemní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu
ve výši 10 000 Kč.

12.5

Pokud Zájemce poruší svou povinnost stanovenou v článku 9.10 této Smlouvy, je
povinen uhradit Kraji smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč.

12.6

Závazky Kraje uvedené v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou ustanovením
článku 12.2 dotčeny.

12.7

Smluvní strany se dohodly, že Zájemce má v případě, že Kraj poruší svůj závazek
uzavřít Nájemní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo požadovat,
aby příslušný soud vydal rozhodnutí o nahrazení projevu vůle dle ustanovení § 50a
odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13.

13.1

OZNÁMENÍ

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, faxovým
přenosem (s tím, že originál bude doručen následně kterýmkoli způsobem v tomto
článku uvedeným), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí).
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Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že
zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
ADRESA Kraje:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje a vedoucí odboru kanceláře ředitele
Bc. Jaroslav Krch – ředitel SPZ Triangle, příspěvková
organizace

Kopie:
ADRESA Zájemce:

DEVELOPS s. r. o.
Londýnská 314/69
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Kontaktní osoba:

Jan Šuchma
Jaroslav Štochl

14.
14.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální
součinnost ke splnění účelu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou jedna
druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.
Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

14.2

15.

Ustanovení článku 3.2 a 3.4 a celé části 6 této Smlouvy platí obdobně i pro Nájemní
smlouvu, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy způsobem dle článku 9.1 této
Smlouvy.
16.

16.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem ………………

15.1
15.2

ZMĚNY SMLOUVY

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE
Kraj tímto potvrzuje, že:

a) záměr kraje pronajmout a prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn
dne ……… po dobu ……… dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje, popř.
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
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b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. …………. ze dne ……… a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze dne
………... Fotokopie usnesení tvoří přílohu této Smlouvy.
17.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají
ji ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.
V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

V Ústí nad Labem dne ……….

_________________________
DEVELOPS s. r. o.
Jan Šuchma
jednatel

Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Výpisy z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Nájemní smlouva, smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen

5.

Kupní smlouva
17

Příloha č. 1

SPECIFIKACE PROJEKTU
(INVESTIČNÍ ZÁMĚR)

Firma : DEVELOPS s.r.o.,
Londýnská 314/69,Praha 2 – Vinohrady
PSČ – 120 00
Místo : Strategická průmyslová zóna Triangle

Srpen 2013
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Základní parametry projektu :
Velikost skladové plochy
Velikost kanceláří a sociálního zázemí
Ostatní nezastavěná plocha (ochranná pásma)
Velikost pozemku celkem

190 000 m2
600 m2
164 000 m2
362 589 m2
velkokapacitní zásobník zemního plynu

Charakter provozu:
Předpokládaný počet zaměstnanců

50

Investiční záměr :
Záměrem je výstavba velkokapacitního zásobníku zemního plynu. Základní kapacitou funkčních
jednotek je nádrž o výměře 600 m2 a celkovém objemu 34 000 m3. Záměr předpokládá s využitím
maximální kapacity 24 nádrží o celkovém objemu 816 000 m3.
Technické a technologické řešení záměru:
Základní charakteristiky objektů

a) Stavební řešení
Železobetonové válcové/polokulové zásobníky z předpjatého betonu, zaklopené
kupolí tvaru kulového vrchlíku.
b) Konstrukční a materiálové řešení
Předpokládají se železobetonové předpjaté konstrukce nádrží, zvnitřku opatřené
ocelovou vystýlkou. Pro předpětí LNG zásobníků budou použity předpínací
systémy s Evropským technickým osvědčením ETA.
Technické a technologické řešení- principy
Zkapalněný zemní plyn (anglicky Liquefied Natural Gas, odtud používaná zkratka
LNG) je zemní plyn ve zkapalnělé formě. V přírodě se prakticky nevyskytuje. Je
zkapalňován po vytěžení, aby mohl být dopravován na odbytiště.
Zkapalňování je poměrně energeticky náročný proces. Zemní plyn je po ropě
považován za druhé energeticky nejvydatnější palivo. Zkapalňování, které vyžaduje
mnoho energie, jeho energetickou bilanci rapidně snižuje (současné ERoEI zemního
plynu se pohybuje v rozmezí 8-20). Jedná se o podíl energie získané, vůči energii do
plynu vložené. Skladováním LNG se ERoEI dále snižuje o náklady na skladování a
samotnou výstavbu zásobníků.
Pro bezpečné skladování LNG je nutné udržovat v nádrži sníženou teplotu. Tato
skutečnost je dána tím, že hlavní složkou zemního plynu je methan. Teplota varu
methanu za normálního tlaku (absolutní tlak 1 atm) je zhruba -162°C a teplota, nad níž
již nemůže kapalný methan existovat (tzv. kritická teplota), je cca. -82°C.
Zkapalněním je dosahováno zmenšení objemu plynu v poměru 1:600.
Uvažovaná nádrž: R=24m, v= 21m, V= 34 000 m3
Celkem 24 ks nádrží. Celkový objem 816 000 m3.
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V případě skladování stlačeného plynu při 20MPa může být uskladněno při
kompresi 1:200 až 163 mil. m3 zemního plynu ve stlačené formě.
Požárně bezpečnostní řešení
Jednotlivé nádrže budou mezi sebou požárně odděleny, násyp zajišťuje základní ochranu
před vnějšími vlivy. Plyn hoří pouze v plynné [formě, v koncentraci 5-15% ve směsi se
vzduchem, tedy riziko požáru nebo výbuchu je velmi nízké.
Napojovací místa technické infrastruktury
Na hranicích pozemku pro výstavbu jsou situovány základní připojovací místa- plynovod,
vodovod, kanalizace, elektrická distribuční síť. Pro distribuci skladovaného plynu bude nutné
vybudovat jako samostatnou investici distribuční vysokotlaký plynovod VVTL - liniovou
stavbu o délce cca 10 km.
Zařazení dle CZ NACE 40.22,
Časová osa projektu, investiční plán a zaměstnanost v čase:
Harmonogram
činností investora
2013 konec

1.rok

2014 konec

2.rok

2015 konec

3.rok

Celkem

odkup pozemku
stavební povolení
zahájení výstavby
dokončení výstavby
zkušební provoz
ukončení zkušebního
provoz.,napojení na
distribuční síť
24 velkokapacitních
zásobníků

Rozsah investice (mil.)
investiční
neinvestiční
159,57
2 500,4
5 300,0

Počet
zaměstanců
5
22

145,35
50

8 105,32
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Vizualizace projektu (nebo foto obdobného záměru) :
Náhled

Řez
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Situace

V Praze dne 19.8. 2013
Za společnost DEVELOPS, s.r.o.,

Jan Šuchma
jednatel společnosti
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Příloha č. 2

23

Příloha č. 3

24

25

26

27

28

29

30

Příloha č. 4

Ústecký kraj

-a-

……………………………

NÁJEMNÍ SMLOUVA,
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN
Č. ………

(Nájem pozemků v k.ú. Bitozeves, Tatinná, obec Bitozeves)
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NÁJEMNÍ SMLOUVA
(uzavřená v souladu se zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Pronajímatel“)
a
2.

DEVELOPS s. r. o.
Sídlo:
Londýnská 314/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupený:
Janem Šuchmou, jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
01855816
DIČ:
CZ01855816
Bank. spojení:
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
212473. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Nájemce“)

1.
1.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Pronajímatel je vlastníkem Pozemků; a

(b)

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

(c)

po vydání Kolaudace má Nájemce v úmyslu odkoupit od Pronajímatele
Pozemky k prodeji, které představují část Předmětu nájmu,

uzavírají Smluvní strany tuto Nájemní smlouvu („Smlouva“).
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2.
2.1

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí vymezení pojmů uvedených
velkými písmeny tak, jak jsou definovány ve Smlouvě o rezervaci pozemků a
smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy č. ………. ze dne ……………….
3.

PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU

3.1

Pronajímatel tímto pronajímá Nájemci a Nájemce tímto od Pronajímatele přejímá
do nájmu Pozemky k prodeji, a to za účelem uskutečnění Projektu.

3.2

Nájemce se výslovně zavazuje, že bude Pozemky k prodeji užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci - po dobu od vydání Kolaudace nejméně do 30.9.2019. Nájemce
prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru předloženému Pronajímatelem
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro vstup Nájemce
jako investora do průmyslové zóny Triangle.
Nájemce není oprávněn dát Předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

3.3
4.

NÁJEMNÉ

4.1

Nájemce se zavazuje, že za nájem Pozemků k prodeji bude Pronajímateli hradit
nájemné
ve
výši
7 251 780,Kč
(slovy:
sedmmilionů
dvěstěpadesátjedentisícsedmsetosmdesát Korun českých) za rok (vypočtené jako
násobek výměry Pozemků k prodeji která činí 362 589 m2 a částky 20,- Kč za 1m2
Pozemku k prodeji za rok) („Nájemné za Pozemky k prodeji“), měsíční nájemné
tedy činí 604 315,- Kč plus příslušná DPH, pokud se v souladu s platným zákonem
bude na pronájem vztahovat.

4.2

Nájemné za Pozemky k prodeji včetně příslušné DPH, pokud se bude na pronájem
vztahovat, bude hrazeno měsíčně k 15. dni běžného kalendářního měsíce.

5.

PRÁCE NÁJEMCE

5.1

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

5.2

Nájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující výstavbu
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení. Nájemce je
povinen do 30. 6. 2015 prokázat Pronajímateli okolnost, že bylo ve věci vydání
Stavebního povolení zahájeno příslušné správní řízení věcně a místně příslušným
správním orgánem.

5.3

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

5.4

Nájemce si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské
sítě:
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5.5

(a)

Plyn,

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Pronajímatel a Nájemce se zavazují uzavřít spolu do tří měsíců od převodu
vlastnického práva k Pozemkům k prodeji podle Kupní smlouvy smlouvy o zřízení
úplatných věcných břemen spočívajících v právu Nájemce:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Pronajímatele parc.
č.; 554/20, 554/22 a 889/4 v k.ú Tatinnápřípojky inženýrských sítí popsaných
v článku 5.4 této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu jak je vyznačena na plánu
v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………;

(c)

vjíždět na Předmět nájmu z míst určených na plánech v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne ………;

(d)

………………..

V případě, že bude k uzavření takové smlouvy o zřízení věcného břemene potřebný
geometrický plán, zavazuje se Nájemce zajistit na svoje náklady jeho vyhotovení.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Nájemce.
Pronajímatel souhlasí se vstupem na pozemky uvedené v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.4 této Smlouvy.
5.6

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

5.7

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

5.8

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Nájemce povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Pronajímateli zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu se
stavem k 31.12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno investora,
zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu pozemků v nájmu
investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice a
počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě přiloží všechna relevantní
rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce vydána orgány veřejné
správy v souvislosti s přípravou a realizací jeho záměru (územní povolení, stavební
rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro zamezení pochybnostem
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v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění uvedené informační povinnosti,
účinnost tohoto odstavce zanikne.
5.9

Nájemce prokáže Pronajímateli, že provedl zkoušku možnosti zasakování čistých
dešťových vod ze střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání
územního rozhodnutí. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, Nájemce
upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho budov do
okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a navrhne
s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné technické řešení
bude součástí Projektu Nájemce.

6.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU K PRODEJI

6.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 6. Smlouvy
bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem budou Pozemky
k prodeji.

6.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu,
kterou Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že
s výjimkou záležitostí uvedených v článku 6.3 níže nelze před podpisem Kupní
smlouvy provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany
výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást
Smlouvy o rezervaci jako její Příloha č. 5.

6.3

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

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

(b)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh ke Kupní smlouvě; a

(c)

změnu identifikace pozemků, pokud dojde před uzavřením Kupní smlouvy
k zápisu Geometrického plánu do katastru nemovitostí.
Smluvní strany se dohodly, že:

6.4
(a)

podmínky pro uzavření Kupní smlouvy jsou:
(i) vydání Kolaudace, přičemž tato podmínka se považuje za splněnou
vydáním kteréhokoliv z rozhodnutí uvedených v definici pojmu
Kolaudace v části 2 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne ………;
(ii) nabytí právní moci územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků
a/nebo vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků dle článku
7.2 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………., a
(iii) předání aktuálního geometrického plánu Nájemcem Pronajímateli

(společně dále jen jako „Podmínky“).
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(b)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele, a to během 30
(třiceti) kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane
situace uvedená v článku 9.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem
tam uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 6.4 písm. (a) bodu (i) nebude splněna do 31. 12.
2017; nebo
(ii) Podmínka dle článku 6.4 písm. (a) bodu (ii) nebude splněna do 31. 12.
2017.

6.5

(c)

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

(d)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní
smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Pronajímatele, použije se
přiměřeně článek 7.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému
uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na
straně Nájemce, použije se přiměřeně článek 7.2 písm. (a) této Smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že tato část 6. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

7.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

7.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti a končí dnem právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního
úřadu, kterým bude povolen vklad vlastnického práva k Předmětu nájmu do katastru
nemovitostí ve prospěch Nájemce, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

7.2

Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, platnost Smlouvy skončí následovně:
(a)

Jestliže Nájemce nevyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy
v souladu s částí 6. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost
Smlouvy skončí marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Strany
před tím písemně jinak. Pro tento případ skončení nájmu dále platí, že
Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli veškeré náklady, které měl
Pronajímatel v souvislosti s touto Smlouvou.
V případě ukončení nájmu způsobem uvedeným v tomto ustanovení, je
Nájemce povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před
počátkem užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad. Pokud tak Nájemce
neučiní ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém skončil nájem,
je Pronajímatel oprávněn uvést Předmět nájmu do původního stavu
a přeúčtovat Nájemci veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru
zhotovitele odstranění stavby Nájemce postupuje Pronajímatel v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách se základním hodnotícím kritériem nejnižší
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nabídkové ceny. Náklady Pronajímatele je povinen Nájemce uhradit do 14
dní od obdržení vyúčtování Pronajímatele.
(b)

Jestliže Nájemce vyzve Pronajímatele k uzavření Kupní smlouvy
v souladu s částí 6. této Smlouvy a Pronajímatel neuzavře Kupní smlouvu ve
lhůtě stanovené v článku 6.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během
dodatečného jednoměsíčního období, nájem Předmětu nájmu podle této
Smlouvy končí uplynutím tohoto dodatečného jednoměsíčního období.
Pronajímatel je povinen v tomto případě uhradit Nájemci veškeré náklady,
které měl Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu; povinnost
Pronajímatele k náhradě škody není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 10.7 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
(i) nájem Pozemku k prodeji skončí v den, kdy dojde k zápisu vlastnického
práva Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení projevu vůle nebo
(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle
podle článku 10.7 této Smlouvy, nájem Předmětu nájmu skončí dnem nabytí
právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení
projevu vůle (nedohodnou-li se Smluvní strany v takovém případě jinak).
V případě skončení nájmu z důvodu uvedeného v prvních dvou větách písm.
(b) článku 7.2 této Smlouvy, po úhradě veškerých nákladů, které měl
Nájemce v souvislosti s uskutečňováním Projektu, a veškeré škody vzniklé
Nájemci, se stane vlastníkem Projektu Pronajímatel; pro tyto účely Smluvní
strany podepíší příslušnou kupní smlouvu a návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Pokud se Pronajímatel nestane podle
předchozí věty vlastníkem Projektu, je Nájemce povinen uvést Předmět
nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad ve lhůtě 4 měsíců následujících po měsíci, ve kterém tato
Smlouva skončila. Takto vzniklé náklady Nájemce se stanou součástí
pohledávky Nájemce proti Pronajímateli podle písm. (b) článku 7.2 této
Smlouvy. Při výběru zhotovitele odstranění stavby Nájemce postupuje tak,
že zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení, do kterého budou
přizváni minimálně 3 (tři) dodavatelé, přičemž základním hodnotícím
kritériem bude nejnižší nabídková cena. Tento bod Smlouvy se neužije,
pokud dojde ke skončení nájmu z důvodu právní moci rozhodnutí
příslušného soudu o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle dle článku
10.7 této Smlouvy nebo v případě, kdy dojde k zápisu vlastnického práva
Nájemce k Pozemku k prodeji do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí
příslušného soudu o nahrazení projevu vůle.

(c)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 30. 6. 2015 pravomocné
Stavební povolení, nájem Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 31. 12. 2015.
Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před
počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a)
této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.
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(d)

V případě, že Nájemce nezíská ve lhůtě do 31. 12. 2017 Kolaudaci, nájem
Předmětu nájmu skončí uplynutím dne 30. 6. 2018, pokud se Smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do
původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu), přičemž
ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

7.3

Smluvní strany mohou nájem kdykoli ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

7.4

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

Nájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Nájemného;
Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 30 (třiceti) kalendářních dní ode
dne doručení upozornění Pronajímatele;

V případě výpovědi Pronajímatele dle tohoto článku je Nájemce povinen uvést
Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem užívání Předmětu nájmu) na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
7.5

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

(b)

Pronajímatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude
dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 7.2
písm. (b) této Smlouvy užije obdobně;
v souladu s článkem 7.6 níže.

7.6

Nájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených. Ve výpovědi je Nájemce povinen uvést důvod výpovědi. Nájemce však
není oprávněn vypovědět tuto Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání
článku 7.2 písm. (a), 7.2 písm. (b), 7.2 písm. (c) a 7.2 písm. (d) této Smlouvy.
Nájemce je povinen uvést Předmět nájmu do původního stavu (stav před počátkem
užívání Předmětu nájmu) na vlastní náklad, přičemž ujednání článku 7.2 písm. (a) této
Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

7.7

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

7.8

V případě jakékoli změny vlastnictví Předmětu nájmu má Nájemce právo
vypovědět tuto Smlouvu na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou v délce 3
(třech) měsíců. V takovém případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je
uvedeno v článku 7.2 písm. b), nedohodnou-li se písemně jinak.

7.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení nájmu podle článku 7.2 až 7.8 této Smlouvy,
zaniká současně s platností nájemní smlouvy i platnost smluv o uzavření budoucí
kupní smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle části 6. a
článku 5.5 této Smlouvy.
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8.

Pronajímatel je povinen:

8.1

9.1

DALŠÍ ZÁVAZKY PRONAJÍMATELE

(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu nájmu
(ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu a bez
předchozího písemného souhlasu Nájemce nezatížit Předmět nájmu žádnými
dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích osob, porušením tohoto
závazku není svěření Pozemků k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené
Pronajímatelem;

(b)

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

(c)

Pronajímatel vynaloží maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Nájemci byla poskytnuta veškera povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby a pro
Stavební povolení a;

(d)

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

9.

ZÁRUKY PRONAJÍMATELE

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

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

(b)

Předmět nájmu není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, nájemními
smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani užívacími
právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na výpisu z katastru
nemovitostí týkajícího se Předmětu nájmu ke dni uzavření této Smlouvy,
vyjma následujících:
(i) věcného břemene zřizování a provozování vedení zabezpečovacího kabelu,
zatěžujícího část pozemkové parcely č. 623/38 a č. 623/233 v k. ú.
Bitozeves, ve prospěch ČEZ ICT Services, a. s., na základě smlouvy o
zřízení věcného břemene ze dne 10. 4. 2009, jejíž vklad do katastru
nemovitostí byl povolen pod č. j. V-1298/2009-533, s právními účinky ke
dni 6. 5. 2009,
(ii) věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/2 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch Telefónica
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Czech Republic, a. s., na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze
dne 8. 1. 2010, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V120/2010-533, s právními účinky ke dni 21. 1. 2010,
(iii)věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/12 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch Telefónica
Czech Republic, a. s., na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze
dne 4. 3. 2013, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V316/2013-533, s právními účinky ke dni 8. 3. 2013.
(c)

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

(d)

Předmět nájmu (nebo jakákoli jeho část) není ke dni podpisu této Smlouvy,
ani nikdy v minulosti nebyl součástí ochranného pásma, vyjma následujících :
(i) vedení zabezpečovacího kabelu společnosti ČEZ ICT Services, a. s
(ii)

rozvodů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

(iii) rozvodu STL plynovodu ve vlastnictví Ústeckého kraje
(iv) komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje
(v) rychlostní komunikace ve vlastnictví České republiky

9.2

(e)

Pronajímatel si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním
byly porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního
prostředí;

(f)

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

(g)

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

(h)

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

(i)

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

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 9.1 této
Smlouvy ukáže jako nepravdivá a takový nedostatek není Pronajímatelem napraven
v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé,
má Nájemce právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení
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zaslaným Pronajímateli v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení podle
článku 11 této Smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájmu dle tohoto článku,
použije se přiměřeně ujednání článku 7.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li
Nájemce od Smlouvy, má právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku
porušení povinností Pronajímatelem.
9.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 9.1 se sjednává, že není porušením záruky
uvedené v článku 9.1 písm. (a) a/nebo 9.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků
k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Pronajímatelem, nebo pokud vznik
práva či povinnosti k Předmětu nájmu, v němž spočívá porušení příslušné záruky,
bude vyplývat z důvodu úkonu při výkonu rozhodnutí prováděného na základě
nepravomocného exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či
exekučního řádu eventuálně titulu dle zákona č. 337/1992 Sb., respektive zákona č.
280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat řízení ohledně
výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného exekučního
titulu:
(a)

nebude Nájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že
vyzve Pronajímatele dle článku 6.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Pronajímatele;
nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět nájmu z výkonu rozhodnutí
prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 6.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Kupní
smlouvy ze strany Nájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60
(šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch
Pronajímatele a lhůta podle článku 6.4 písm. (c) k uzavření Kupní smlouvy se
automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne
pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Pronajímatele.

10.

SMLUVNÍ POKUTY

10.1

Pokud Pronajímatel poruší závazek vymezený článkem 8.1 písm. (a) a/nebo
článkem 9.2, je Pronajímatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši
600 000,- Kč. Smluvní pokuta a její úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu
škody (s přihlédnutím k článku 9.3, který se použije přiměřeně).

10.2

Pokud Nájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.2 a 3.3 této
Smlouvy, je Nájemce povinen za každé porušení uhradit Pronajímateli smluvní
pokutu ve výši odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále
zvýšenou o částku 1 000 000,- Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30
kalendářních dní ode dne, kdy jej Pronajímatel na takové porušení závazku písemně
upozornil.
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10.3

Pokud Nájemce poruší závazek vymezený v článku 5.8 této Smlouvy, je Nájemce
povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Nájemce uložen Pronajímateli. Výslovně se sjednává, že Pronajímatel má
právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem
za porušení rozpočtové kázně.

10.4

Pokud Pronajímatel poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 6.4
písm. (c) této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, uhradí Pronajímatel
Nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou
dotčeny nároky Nájemce dle článku 7.2 písm. (b) a/nebo podle článku 10.7 této
Smlouvy).

10.5

Pokud Nájemce nevyzve Pronajímatele dle článku 6.4 písm. (b) této Smlouvy či
neuzavře dle článku 6.4 písm. (c) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Nájemce
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč.

10.6

Závazky Pronajímatele uvedené v článku 7.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou
ustanovením článku 10.5 dotčeny.

10.7

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce má v případě, že Pronajímatel poruší svůj
závazek uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo
požadovat, aby příslušný soud vydal rozhodnutí o nahrazení projevu vůle dle
ustanovení § 50a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
11.

11.1

OZNÁMENÍ

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, faxovým
přenosem (s tím, že originál bude doručen následně kterýmkoli způsobem v tomto
článku uvedeným), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí).
Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že
zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
ADRESA Pronajímatele:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje a vedoucí odboru kanceláře ředitele
Kopie:

Bc. Jaroslav Krch – ředitel SPZ Triangle, příspěvková
organizace

ADRESA Nájemce:
DEVELOPS s. r. o.
Londýnská 314/69
120 00 Praha 2 - Vinohrady
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Kontaktní osoba:

Jan Šuchma
Jaroslav Štochl

12.
12.1

ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální
součinnost ke splnění účelu nájmu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou
jedna druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.
Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

12.2

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1

Pro tuto Smlouvu se užijí obdobně ustanovení článků 3.2 a 3.4 a celé části 6
Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………….., a to i v případě, že uvedená
smlouva již pozbyla platnosti způsobem dle jejího článku 9.1.
14.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY PRONAJÍMATELE

Pronajímatel tímto potvrzuje:
14.1

že záměr kraje pronajmout nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
……… po dobu ......... dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje na úřední desce
krajského úřadu;

14.2

že o uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého
kraje č. ……………. ze dne …………………

14.3

že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne ………
po dobu ......... dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední
desce krajského úřadu;

14.4

že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne ………………….

15.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, uzavírají ji ze své
svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod nátlakem.
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Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

V Ústí nad Labem dne ……….

_________________________
DEVELOPS s. r. o.
Jan Šuchma
jednatel
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku nájemce
……………

Příloha č. 5

Ústecký kraj

-a-

………………………………

KUPNÍ SMLOUVA
Č. ………

(Pozemky v k.ú. Bitozeves, Tatinná, obec Bitozeves)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Prodávající“)
a
2.

DEVELOPS s. r. o.
Sídlo:
Londýnská 314/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupený:
Janem Šuchmou, jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
01855816
DIČ:
CZ01855816
Bank. spojení:
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
212473. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

PRAGUE 1727769 v1 (2K)

1.
1.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela č. 554/20 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o
výměře 25 162 m2,
2) pozemková parcela č. 556 – orná půda, o výměře 59 588 m2,
3) pozemková parcela č. 559/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o
výměře 47 436 m2,
4) pozemková parcela č. 560 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 155 m2,
5) pozemková parcela č. 561/1 – orná půda, o výměře 43 446 m2,
6) pozemková parcela č. 562 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o
výměře 585 m2,

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví
číslo 31 pro katastrální území Tatinná, obec Bitozeves,
a dále pozemků:
7) pozemková parcela č. 467/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 528
m2 ,
8) pozemková parcela č. 476/1 – orná půda, o výměře 85 925 m2,
9) pozemková parcela č. 476/2 – orná půda, o výměře 30 462 m2,
10) pozemková parcela č. 476/3 – orná půda, o výměře 21 279 m2,
11) pozemková parcela č. 476/4 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 32 338 m2,
12) pozemková parcela č. 476/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 709 m2,
13) pozemková parcela č. 476/6 – orná půda, o výměře 21 122 m2,
14) pozemková parcela č. 476/7 – orná půda, o výměře 23 005 m2,
15) pozemková parcela č. 476/8 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 359 m2,
16) pozemková parcela č. 476/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře1 771 m2,
17) pozemková parcela č. 476/12 – orná půda, o výměře 1 488 m2,
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18) pozemková parcela č. 1120/1 – ostatní plocha, silnice, o výměře 5 237 m2,
19) pozemková parcela č. 623/38 – orná půda, o výměře 793 m2,
20) pozemková parcela č. 623/233 – orná půda, o výměře 599 m2,
21) pozemková parcela č. 623/211 – orná půda, o výměře 12 068 m2,
22) pozemková parcela č. 623/213 – orná půda, o výměře 207 m2,
23) pozemková parcela č. 623/236 – orná půda, o výměře 1 633 m2,
jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 87 pro katastrální území Bitozeves, obec Bitozeves (dále
jen„Pozemky“);
1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy,
vypracovaného ………….. geodetickou kanceláří pod číslem …….., k.ú.
…………., obec …………….., schváleného Katastrálním úřadem pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Žatec, dne ………. (dále jen „Geometrický plán“),
vznikly z Pozemků na základě oddělení pozemky:
(a)

parc. č. ……. o výměře ………… m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
……… a přisloučením dílu „…“ z p.p.č. ……, dílu …)

(b)

parc. č. …….. o výměře ………… m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
……… a přisloučením dílu „…“ z p.p.č. ……, dílu …)

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne …….. byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Nájemní smlouva („Nájemní smlouva“), jejímž
předmětem je mimo jiné i nájem Nemovitosti, a to za účelem realizace Projektu,
tak jak je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci ze dne ………..
(vybudování ……………..), a současně i smlouva o budoucí Kupní smlouvě,
jejímž předmětem je závazek Smluvních stran uzavřít kupní smlouvu na
Nemovitost.

1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu
o převodu vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).
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2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu, jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy.

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního
účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232
0014 (dále jen „Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat zvláštní užívání
a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání Nemovitosti.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 145 035 600,- Kč
(slovy: jednostočtyřicetpětmilionůtřicetpěttisícšestset Korun českých) (dále jen
„Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve
znaleckém posudku č. 88/13 znalce Jiřího Holmana, ze dne 18. 9. 2013.

3.3

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví
se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy a z Rozhodnutí.

3.4

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedenou částí 4. této Smlouvy.

3.5

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem výstavby a
následného provozování Projektu Kupujícího v souladu s projektem uvedeným v
Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání
v souladu s Rozhodnutím.

3.6

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem výstavby a provozování
Projektu, v souladu s Projektem a v souladu s Rozhodnutím.

3.7

Kupující bere na vědomí, že nejméně 30% plochy Nemovitosti musí být pokryto
zelení (zelená plocha).

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
kupní
cena
v
plné
výši
145 035
600,Kč
(slovy:
jednostočtyřicetpětmilionůtřicetpěttisícšestset Korun českých) bude uhrazena
Prodávajícímu na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy: deseti
pracovních dnů po uzavření této Smlouvy;
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5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této
Smlouvy pravdivé:
(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je
oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal
veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, vyjma
následujících:
(i) věcného břemene zřizování a provozování vedení zabezpečovacího
kabelu, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 623/38 a č. 623/233 v
k. ú. Bitozeves, ve prospěch ČEZ ICT Services, a. s., na základě
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10. 4. 2009, jejíž vklad do
katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V-1298/2009-533, s
právními účinky ke dni 6. 5. 2009,
(ii) věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/2 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch Telefónica
Czech Republic, a. s., na základě smlouvy o zřízení věcného břemene
ze dne 8. 1. 2010, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod
č. j. V-120/2010-533, s právními účinky ke dni 21. 1. 2010,
(iii) věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/12 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch
Telefónica Czech Republic, a. s., na základě smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 4. 3. 2013, jejíž vklad do katastru
nemovitostí byl povolen pod č. j. V-316/2013-533, s právními účinky
ke dni 8. 3. 2013.

(c)

Prodávající doložil prohlášením Státního pozemkového úřadu, že Česká
republika nevyužije v případě převodu pozemků na Kupujícího své
předkupní právo (viz článek 5.1 písm. (b) ….)

(d)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;
Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma, s výjimkou:
(i) vedení zabezpečovacího kabelu společnosti ČEZ ICT Services, a. s
(ii)

rozvodů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
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(iii) rozvodu STL plynovodu ve vlastnictví Ústeckého kraje
(iv) komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje
(v) rychlostní komunikace ve vlastnictví České republiky

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

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

(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

5.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven v dohodnuté přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této
Smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu
s ustanoveními upravujícími oznámení podle části 12 této Smlouvy.

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

5.4.

V souvislosti se zástavním právem uvedeným v článku 5.1 písm. (b) (..) se
smluvní strany dohodly, že pokud se Česká republika rozhodne uplatnit svá práva
z pohledávky ve vztahu k předmětnému zástavnímu právu, je povinen uhradit
takovou pohledávku České republice Prodávající. Z důvodu takové platby
nevznikne Prodávajícímu vůči Kupujícímu žádné právo.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
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(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani
její část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně;

(c)

ve lhůtě stanovené platnými právní předpisy podá u příslušného
finančního úřadu daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí na základě
této Smlouvy.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.

7.2

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace
Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu
pozemků v nájmu nebo vlastnictví investora, plochu zastavěnou výrobními
objekty, dosud realizovanou výši investice, počet dosud vytvořených pracovních
míst. Ke zprávě přiloží všechna relevantní rozhodnutí, která mu byla v uplynulém
kalendářním roce vydána orgány veřejné správy v souvislosti s přípravou a
výstavbou jeho záměru (územní povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o
zkušebním provozu, atd.). Pro zamezení pochybnostem v případě, že Rozhodnutí
nebude vyžadovat splnění uvedené informační povinnosti, účinnost tohoto článku
zanikne.

7.3

Kupující si je vědom toho, že s předchozím souhlasem Ministerstva průmyslu
a obchodu může být Nemovitost užívána pro účely realizace investičních záměrů
v oblasti logistiky, facility managementu, odpadového hospodářství, čerpací
stanice pohonných hmot, případně dalších oblastech plnících funkci obslužnosti
pro záměry z oblastí uvedených v bodě č. 26 Rozhodnutí.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 602 a násl. zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodli, že Kupující jako
povinný z předkupního práva zřizuje touto smlouvou ve prospěch Prodávajícího
jakožto oprávněného z předkupního práva věcné předkupní právo k Nemovitosti.
Prodávající toto předkupní právo přijímá. Toto věcné předkupní právo nabývá
Prodávající vkladem do katastru nemovitostí.
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8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, je nabídne nejprve Prodávajícímu, a
to za cenu, za kterou Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého
vlastnictví. Předkupní právo skončí dne 30.9.2019.
(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve
lhůtě 3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka
k odkupu Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen
doručit Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

8.3

Kupující se zavazuje nepřevést vlastnictví k Nemovitosti na třetí osobu, pokud
by je tato nevyužívala v souladu s požadavky Rozhodnutí, a to ani v případě, že
Prodávající svého předkupního práva nevyužije.

9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky
na Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva
spojená s vlastnictvím Nemovitosti (tím však není dotčena povinnost
Prodávajícího zaplatit řádně a včas daň z převodu nemovitostí v souvislosti
s touto Smlouvou).

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území …………, obec ………….., vedeného při
Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě
14 (čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena celá kupní cena dle článku
4.1 této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí
vkladu uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.
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11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo části 8 této Smlouvy,
je povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou o
částku 1 000 000,- Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní
ode dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vyplývající z článku 7.3 této Smlouvy, je povinen
uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu včetně
penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení povinnosti
Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající má právo
na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen odvodem za
porušení rozpočtové kázně.

12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, faxovým
přenosem (s následným doručením originálu některým jiným způsobem
uvedeným v tomto článku), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu
příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou
jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely
písemně oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne,
má se za to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Prodávající zaplatí daň z převodu nemovitostí. Správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí hradí Prodávající.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne ……… po dobu ……… dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;

14.2

Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne ……...

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník).

14.4

Tato Smlouva bude podepsána v 6 (šesti) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení, a zbývajících 5 (pět)
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vyhotovení je určeno pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
14.5

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.

V Ústí nad Labem, dne …….

Ústecký kraj, jakožto Prodávající

_________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman

V Ústí nad Labem, dne …………

_________________________
DEVELOPS s. r. o., jakožto Kupující
Jan Šuchma
jednatel
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 - Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků
Příloha č. 3 – Specifikace projektu
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
………
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Příloha č. 2
Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Pozemků
Geometrický plán č. ………
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Příloha č. 3
Specifikace projektu
……..
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Příloha č. 6 k usnesení č. 20/10Z/2013
Příloha č. 1

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

strana 3 / 3

Příloha č. 7 k usnesení č. 20/10Z/2013
Příloha č. 2

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Číslo smlouvy u Ústeckého kraje:
13/SML1897
Číslo smlouvy u Karlovarského kraje:

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:
jednající:
Kontaktní osoba:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
70892156
IČO:
(dále jako „Ústecký kraj“)
a
Karlovarský kraj
Sídlo:
jednající:
Kontaktní osoba:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Karlovarského kraje
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz / 354 222 420
E-mail/telefon:
IČO:
70891168
(dále jako „Karlovarský kraj“)
(společně jako „smluvní strany“)
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 Karlovarský kraj, jako zřizovatel Zdravotnické záchranné
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služby Karlovarského 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 Karlovarský 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
Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 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
Karlovarského kraje č. ..................... ze dne .....................

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………...... dne ………………

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Karlovarský kraj
PaedDr. Josef Novotný, hejtman kraje
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Příloha č. 8 k usnesení č. 20/10Z/2013
Příloha č. 3

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Číslo smlouvy u Plzeňského kraje: 22572013
Číslo smlouvy u Ústeckého kraje: 13/SML1896
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
Plzeňský kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ :

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Milanem Chovancem, hejtmanem Plzeňského kraje
Mgr. Jan Karásek, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Plzeňského kraje
jan.karasek@plzensky-kraj.cz / 377 195 475
70890366

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 Plzeňský kraj, jako zřizovatel Zdravotnické záchranné
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služby Plzeňského 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 Plzeňský 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 Plzeňského
kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského 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 v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze stran obdrží 3 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
Plzeňského kraje č. ..................... ze dne .....................

V Ústí nad Labem dne …………………

V Plzni dne ………………

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Plzeňský kraj
Milan Chovanec, hejtman kraje
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Příloha č. 9 k usnesení č. 30/10Z/2013
bod

příloha 1

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
Příspěvek na dojíždění
Předmět programu
Program bude realizován od září 2013 pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého
kraje, kteří ukončili povinnou školní docházku a ve školním roce 2013/2014 navštěvují
střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřizovanou Ústeckým krajem.
V případě víceletých gymnázií náleží příspěvek na dojíždění žákům v osmiletém gymnáziu
od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu od nástupu do tercie.
Finanční rámec programu
Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené
40 km a více ve výši 1000,- Kč za pololetí školního roku.
Příspěvek náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště
jejich školy.
Vznik nároku žáka na příspěvek
Nárok na příspěvek vznikne, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy bude
40 km a více – měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do
zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy. Vzdálenost prokáže žák doložením čestného
prohlášení, v případě nezletilosti žáka bude čestné prohlášení podepsáno jeho zákonným
zástupce, spolu s výpisem z aplikace IDOS, nebo obdobného informačního dopravního
systému (na výpisu bude uvedena vzdálenost v km). Posuzována bude vzdálenost spojení,
které žák při přepravě do školy reálně využívá, přičemž kritérium 40 km musí být splněno
minimálně ve směru z trvalého pobytu žáka do sídla školy.
Příspěvek na dojíždění bude poskytnut, pokud žák v příslušném pololetí školního roku splnil
všechny následující podmínky:
-

Žák se vzdělává v denní formě studia ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší
odborné škole zřizované Ústeckým krajem a má trvalý pobyt na území Ústeckého
kraje.

-

Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s §
67 odst. 1 a 3 školského zákona.

-

Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50%.

-

Žákovi nebylo uděleno žádné kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo
podmíněné vyloučení ze školy.

-

Žák nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování.

-

Žák nebyl k ukončení řádné klasifikace v žádném z předmětů klasifikován stupněm
nedostatečný a nebyl ani neklasifikován či nehodnocen.
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příloha 1

-

Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4.
ročníku maturitní zkoušku.

-

Žák nepřerušil studium.

-

Příspěvek neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral příspěvek v předchozím
období.

-

V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží příspěvek až za následující pololetí
školního roku.

Oprávnění žadatelé a postup při podávání žádosti
O zařazení do programu může požádat střední škola, konzervatoř nebo vyšší odborná škola
zřizovaná Ústeckým krajem (dále jen škola). Školy podávají podepsanou žádost na
schváleném formuláři zveřejněném na internetových stránkách Ústeckého kraje za každé
pololetí školního roku samostatně, v písemné podobě a to v následujících termínech.
1. žádost
- obsah:
a) počet všech žáků k 31. 1. 2014, kteří splnili podmínky programu za 1. pololetí
b) počet žáků 3. nebo 4. ročníků, kteří budou ve 2. pololetí absolvovat závěrečnou
nebo maturitní zkoušku
- termín podání žádosti: 10. 2. 2014
2. žádost
- obsah:
a) počet žáků k 30. 6. 2014, kteří splnili podmínky programu za 2. pololetí
b) počet žáků 3. nebo 4. ročníku, kteří úspěšně absolvovali závěrečnou nebo
maturitní zkoušku
- termín podání žádosti: 10. 7. 2014
Označení obálky pro zaslání žádostí:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Poskytnutí finančních prostředků účastníkům programu
1. Finanční prostředky budou krajem školám poskytnuty jako navýšení příspěvku
provozních výdajů.
2. Výše finančních prostředků určených k vyplácení příspěvku se stanoví na školní rok
(10 měsíců).
3. Kontrolním podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je vždy výkonový výkaz
regionálního školství (zahajovací výkaz).
4. Vyúčtování finančních prostředků školy provedou do 31. 10 2014. Vyúčtování bude
rozděleno na pololetí školního roku a bude obsahovat seznam žáků, kteří měli nárok
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na vyplacení příspěvku, místo jejich trvalého bydliště, výši vyplaceného příspěvku a
výši nevyplaceného příspěvku s odůvodněním.
5. Nevyužité finanční prostředky za celý školní rok 2013/2014 vrátí školy na účet
poskytovatele do 31. 10. 2014.
6. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká školám zapojením do programu právní
nárok. Žákům vzniká nárok na příspěvek vůči své škole pouze po splnění podmínek na
poskytnutí příspěvku, do jeho výše a pouze v rámci škole programem poskytnutých
finančních prostředků.

Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Příspěvky na dojíždění budou žákům vypláceny zpětně za celé pololetí. Za 1. pololetí
školního roku bude provedeno v průběhu měsíce března 2014 a za 2. pololetí školního
roku v měsíci září 2014. Pro žáky 3. nebo 4. ročníků bude provedeno do 30. 6. 2014,
po úspěšném absolvování závěrečné nebo maturitní zkoušky. Pokud v těchto měsících
nebude příspěvek žákům ze závažných důvodů vyplacen, musí být vyplacen
v náhradním termínu, nejpozději však do 30. 9. 2014.
2. Vyplacení každého příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu. Podpisový
list obsahuje: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, adresu trvalého pobytu,
částku vyplaceného stipendia, podpis a datum převzetí.
3. Škola zpracuje vnitřní směrnici, kterou stanoví bližší pravidla a podmínky vyplácení
příspěvků dle svých individuálních specifik v souvislosti s organizačním a školním
řádem a zároveň v souladu s pravidly výše uvedeného motivačního programu, a to
nejpozději do prvního termínu vyplácení stipendia.
4. Příspěvky škola nevyplácí za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia
žákem.
5. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 30. 9. 2014
nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena
s ostatními nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 31. 10.
2014.
6. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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bod

příloha 1

SMLOUVA O ZAJIŠTENÍ ÚČASTI NA HRÁCH VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE
ČR 2014 V KRAJI VYSOČINA
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních
stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)
1. Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
IČO:
70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
(dále jen „Kraj Vysočina“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4 200 392 617/6800
a
2. Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO:
70892156
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
(dále jen „Ústecký kraj“)
I.
Účelem smlouvy je komplexní zajištění účasti výpravy Ústeckého kraje na Hrách VI. zimní
Olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina (dále jen „ZODM 2014“) v termínu
19. – 24. ledna 2014 v celkovém počtu určeném závaznou přihláškou, maximálně 95 osob.
1)

2)

1)

II.
Kraj Vysočina se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Ústecký kraj zejména:
a) ubytování účastníků her po dobu konání ZODM 2014,
b) stravování účastníků her po dobu konání ZODM 2014.
Ústecký kraj se zavazuje zaplatit Kraji Vysočina za poskytnuté služby cenu uvedenou
v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
III.
Cena se dohodou smluvních stran stanoví ve výši 2150,- Kč včetně DPH za účastníka
po dobu konání ZODM 2014 (dále jen „cena“). Cena je stanovena jako pevná a nejvýše
přípustná a zahrnuje veškeré náklady Kraje Vysočina.

2)

Cenu zaplatí Ústecký kraj Kraji Vysočina na základě faktury vystavené Krajem
Vysočina do 30 dnů od podpisu této smlouvy / do 30 dnů ode dne ukončení ZODM
2014, a to formou bezhotovostního převodu na účet Kraje Vysočina uvedený v záhlaví
této smlouvy.

3)

Faktura vystavená podle čl. III. odst. 2 této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení Ústeckému kraji.

IV.
Před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, lze platnost smlouvy ukončit písemnou
dohodou smluvních stran.

bod

příloha 1

V.
1)

Tato smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží jedno.

2)

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy
do 24. 1. 2014.

3)

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

4)

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

5)

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.

6)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

7)

O uzavření této smlouvy o spolupráci rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
dne 17. 9. 2013 usnesením č. ……………..

8)

O uzavření této smlouvy o spolupráci rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
………. usnesením č. ……………..

V Jihlavě, dne ……………….

………………………………...
za Kraj Vysočina

……………………………….
za Ústecký kraj

Příloha č. 11 k usnesení č. 32/10Z/2013
Příloha č. 3

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Vážená paní starostko / vážený pane starosto,
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2013 byla Vaší
obci/městu/městysi «Nazev_obce» poskytnuta mimořádná neinvestiční účelová dotace
v celkové výši «castka»,- Kč. Jedná se o navýšení dotace, která byla «pro_obec»
poskytnuta na pokrytí nezbytných nákladů na záchranné likvidační práce v rámci řešení
krizové situace při povodních v červnu 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze
dne 19. 6. 2013, resp. 26. 6. 2013.
Finanční prostředky byly poskytnuty na účet Vaší obce/města/městyse č. «cislo_uctu» se
splatností «datum».
Podmínky dotace
Dotace je určena zejména na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 (nákup materiálu,
drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy),
například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a
vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz
odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování
vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a
opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících
staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin,
stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a
vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, na provizorní přechody, odvoz
naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování apod. Mezi tato opatření je
zahrnuto i pořízení přípravků na likvidaci komárů a jejich larev.
Finanční prostředky nejsou určeny na obnovu území, které bude řešeno na základě
postupu obsaženého v zákoně č. 12/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 186/2002 Sb.
Poskytnuté finanční prostředky se zařadí v příjmu podle platné rozpočtové skladby na
položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů a výdaje budete sledovat odděleně,
s účelovým znakem 98011 – Povodně 2013. Faktury a doklady za realizované platby je
nutné archivovat pro potřeby pozdějších finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do
31. 12. 2023.

Tel.: +420 475 657 111
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IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
datová schránka: t9zbsva

Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Závěrečné vyúčtování dotace předložte v termínu
do 30. 11. 2013 ve formě stanovené dopisem ekonomického odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2013, čj. 3763/EK/2013, JID 116915/2013/KUUK. Ve stejném
termínu vraťte případnou nevyčerpanou část dotace na účet Ústeckého kraje
č. 882733379/0800, variabilní symbol 98011.
Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Neoprávněné použití dotace je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto i předchozích dopisech dodržet.

S pozdravem
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Příloha č. 12 k usnesení č. 32/10Z/2013
Příloha č. 4

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor
«osloveni»
«titul_jmeno_prijmeni»
«funkce»
«Nazev_obce»
«Ulice» «Číslo»
«PSC» «Obec»
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje / tel:
E-mail:

Vážená paní starostko / vážený pane starosto,
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2013 byla Vaší obci
«Nazev_obce» poskytnuta mimořádná neinvestiční účelová dotace v celkové výši «castka»,Kč.
Finanční prostředky byly poskytnuty na účet Vaší obce č. «cislo_uctu» se splatností
«datum».
Podmínky dotace
Dotace je určena zejména na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 (nákup materiálu,
drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy),
například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a
vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz
odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování
vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a
opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících
staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin,
stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a
vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, na provizorní přechody, odvoz
naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování apod. Mezi tato opatření je
zahrnuto i pořízení přípravků na likvidaci komárů a jejich larev.
Finanční prostředky nejsou určeny na obnovu území, které bude řešeno na základě
postupu obsaženého v zákoně č. 12/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 186/2002 Sb.
Poskytnuté finanční prostředky se zařadí v příjmu podle platné rozpočtové skladby na
položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů a výdaje budete sledovat odděleně,
s účelovým znakem 98011 – Povodně 2013. Faktury a doklady za realizované platby je
nutné archivovat pro potřeby pozdějších finančních kontrol v souladu s ust. § 32 odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do
31. 12. 2023.
Dotace podléhá finančnímu vypořádání. Závěrečné vyúčtování dotace předložte v termínu
do 30. 11. 2013 ve formě stanovené dopisem ekonomického odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2013, čj. 3763/EK/2013, JID 116915/2013/KUUK. Ve stejném
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Fax: +420 475 200 245
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Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
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termínu vraťte případnou nevyčerpanou část dotace na účet Ústeckého kraje
č. 882733379/0800, variabilní symbol 98011.
Ústecký kraj jako poskytovatel dotace je oprávněn provádět prostřednictvím pověřených
zaměstnanců krajského úřadu kontrolu čerpání a využití prostředků dotace dle příslušných
právních předpisů.
V případě neplnění stanovených podmínek je Ústecký kraj oprávněn požadovat vrácení
dotace nebo její poměrné části zpět na účet, z něhož byla dotace poskytnuta, ve lhůtě
stanovené ve výzvě.
Neoprávněné použití dotace je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Přijetím dotace na úhradu prvotních nákladů souhlasíte s podmínkami jejího poskytnutí a
zavazujete se tyto podmínky stanovené v tomto dopise dodržet.

S pozdravem

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245111
www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Příloha č. 13 k usnesení č. 40/10Z/2013
Příloha č. 1 k bodu č. 8

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

PODMÍNKY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SOUTĚŽE
o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení
v k.ú. Havraň, Velemyšleves, Minice, Tatinná, Bitozeves
(pro potřeby Strategické průmyslové zóny Triangle)

Ústí nad Labem, říjen 2013

1

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SOUTĚŽE
o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení

Ústecký kraj,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem,
IČ: 70892156 (dále jen “vyhlašovatel”),

vyhlašuje
veřejnou obchodní soutěž (dále jen “soutěž”)
o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení
(a) VTL plynovod: SO 401 – přívodní VTL plynovod A „jih“ – DN 100 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec,
a to:
- p.č. 554/4, 554/6, 890, 554/13 v k.ú. Tatinná, zapsané na LV 31,
- p.č. 554/14, p.č. 615 v k.ú. Tatinná zapsané na LV 33,
- p.č. 1120/4 v k.ú. Bitozeves zapsaný na LV 117,
- p.č. 547/1 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 10002,
- p.č. 1293 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 271,
v celkové délce v ose 286,50 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním a vyvlastňovacím úřadem
Městského úřadu Žatec dne 8.2.2008 pod č.j. MUZA 6829/2008, které nabylo právní moci dne 21.2.2008.
(b) VTL plynovod: SO 404 – přívodní VTL plynovod B „sever“ – DN 200 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec,
a to:
- PK 105, PK 108, PK 111, PK 112/1, PK 113, PK 114, PK 115, PK 116, PK 117, PK 118, PK 120, PK
121/1, PK 121/2,PK 144-2, PK 157, PK 158, PK 165, PK 166, PK 181, PK 182, PK 374, PK 375, PK
381 v k.ú. Minice, zapsané na LV 10002,
- p.č. 419, PK 22/1, PK 189/1, PK 189/3 v k.ú. Minice, zapsané na LV 87,
- p.č. 372/2, p.č. 413, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 425, p.č. 435, p.č.436, PK 190 v k.ú. Minice, zapsané na LV
10001,
- p.č. 226/5, p.č. 240/2, p.č. 293/4, p.č. 293/12, p.č. 293/25, p.č. 293/26, st.p.č. 158 v k.ú. Minice,
zapsané na LV 111,
- p.č. 240/4 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 64,
- p.č. 395/3 v k.ú. Minice zapsané na LV 86,
- p.č. 426, PK 22/2, PK 145, PK 189/5, PK 194, PK 211/6 v k.ú. Minice, zapsané na LV 112 ,
- PK 143 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 120,
- p.č. 174/2 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 119,
- PK 139, PK 398/2 v k.ú. Minice zapsané na LV 122,
- p.č. 381v k.ú. Minice nezapsaný na LV,
- PK 680/1, PK 680/2, PK 683 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 113,
- p.č. 600/2, PK 647, PK 686/1, PK 1611-1 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 10002,
- PK 480, PK 596, PK 597, PK 598, PK 599, PK 600, PK 648, PK 679, PK 684, PK 688, PK 689 v k.ú.
Velemyšleves, zapsané na LV 140,
a umístěný dále na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště
Most, a to:
- p.č. 673/1, p.č. 673/2, p.č.674, p.č. 675/2, p.č. 1136 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 175,
- p.č. 1139 v k.ú. Havraň, zapsaný na LV 405,
- p.č. 1137, p.č. 1138 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 1,
v celkové délce v ose 5437,20 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním a vyvlastňovacím úřadem
Městského úřadu Žatec dne 3.9.2008 pod č.j. MUZA 36271/2008, které nabylo právní moci dne 4.9.2008.
(c) Regulační stanice plynu (VTL/STL) A „jih“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení), SO 402 a PS
402. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěná na st.p.č. 75, k.ú. Tatinná.
Oplocení je umístěno na p.p.č. 554/13, k.ú. Tatinná.
(d) Regulační stanice plynu (VTL/STL) B „sever“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení), SO 405 a PS
405. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěná na st.p.č. 158, k.ú. Minice.
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O záměru prodeje výše uvedeného VTL plynárenského zařízení rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením
č. 56/27R/2013 dne 21. 8. 2013. Záměr byl zveřejněn po dobu 30 dnů od 22.8.2013.
Vyhlašovatel upozorňuje na skutečnost, že výše uvedené VTL plynárenské zařízení na základě Smlouvy o
spolupráci a součinnosti při stavbě plynárenského zařízení uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností RWE
GasNet, s.r.o. (v okamžiku uzavření smlouvy ještě SČP Net, s.r.o.) ze dne 12.3.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne
24.7.2007 provozuje společnost RWE GasNet, s.r.o.
Vyhlašovatel tímto vyzývá
osoby způsobilé být účastníkem této soutěže a vlastnící licenci k provozování
VTL plynárenského zařízení udělovanou Energetickým regulačním úřadem
dle zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění,
aby mu podávaly návrhy na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení (dále jen
“smlouva”), na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, který navrhne nejvyšší
kupní cenu (dále jen “vítěz soutěže”), a vítěz soutěže by mu za to zaplatil kupní cenu (dále jen “cena”).
Účetní hodnota majetku ke dni 31.10.2013 je 37.436.511,95 Kč.
Vyhlášená minimální výše ceny požadovaná vyhlašovatelem činí 37.436.511,95 Kč.
Závazný obsah zamýšlené smlouvy v požadovaném znění, na kterém vyhlašovatel trvá, (dále jen “požadované znění
smlouvy”), tvoří nedílnou přílohu PODMÍNEK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SOUTĚŽE (dále jen “podmínky soutěže”).
Od požadovaného znění smlouvy se účastníci nesmí odchýlit, pouze doplní svoji identifikaci a výši ceny, kterou
navrhují vyhlašovateli za prodej plynárenského zařízení zaplatit.
Podmínky soutěže vyhlašovatel bezplatně vydá všem osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě v místě sídla
vyhlašovatele, místnost č. 409 ve dnech středa a čtvrtek, pokud jsou pracovními dny, v době od 10:00 do 11:00
hodin po celou dobu lhůty pro podávání návrhů. Kompletní podmínky soutěže jsou rovněž po celou dobu lhůty pro
podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz (úřední deska –
veřejné zakázky).
Jediným kritériem pro výběr návrhu na uzavření smlouvy (dále jen “návrh s nejvyšší cenovou nabídkou”) je
navrhovaná výše ceny.
Navrhovaná výše ceny nesmí být nižší než vyhlášená minimální výše ceny a musí být uvedena ve stejné měně.
Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení soutěže a končí dnem 25.11.2013 v 17,00 hodin. Soutěžní návrhy
mohou být podávány v sídle vyhlašovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, podatelna, popřípadě
je možno je zaslat poštou na adresu sídla vyhlašovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Návrh, jehož obsah je stanoven v podmínkách soutěže, se předkládá v uzavřené obálce opatřené zřetelně
názvem soutěže: „Veřejná obchodní soutěž o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského
zařízení“, identifikačními údaji navrhovatele (název, sídlo, identifikační číslo, telefon), upozorněním
„NEOTVÍRAT“. Na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele. Při nesplnění
některé z těchto podmínek nebude návrh přijat.
Navrhovatel je povinen na důkaz vážného zájmu o uzavření smlouvy a naplnění jejího obsahu složit kauci
ve výši 1 . 0 0 0 . 000,- Kč ve prospěch účtu č. 2141552/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. Za složení
kauce se pokládá její připsání ve prospěch uvedeného Účtu. Kauce musí být složena nejpozději v poslední den
lhůty pro podávání návrhů.
Při skládání kauce musí být platba provedena s následující specifikací:
a) variabilní symbol
–
442
b) specifický symbol
–
identifikační číslo navrhovatele
c) konstantní symbol
–
308 bezhotovostní vklad, 559 hotovostní vklad.
Podrobnosti o skládání kauce, o specifikaci platby, vracení a realizaci a další otázky spojené s kaucí jsou
uvedeny v podmínkách soutěže.
Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní
na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky soutěže, zrušit soutěž a odmítnout všechny předložené
návrhy.
Tato veřejná obchodní soutěž je v souladu s ustanovením § 261 odst. 2, § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, veřejnou obchodní soutěží. Podáním návrhu vyjadřuje zájemce svou plnou akceptaci těchto
podmínek a další jednání Ústeckého kraje je v dobré víře s touto skutečností.
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PODMÍNKY
VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SOUTĚŽE
o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení
I.
Stanovení podmínek veřejné obchodní soutěže
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČ: 70892156 (dále jen “vyhlašovatel”)
tímto stanoví podmínky veřejné obchodní soutěže o návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského
zařízení (dále jen “podmínky soutěže”).
II.
Zájemce, navrhovatel, účastník soutěže
1. Zájemcem je osoba, která od vyhlašovatele nebo pověřené osoby získá podmínky soutěže. Statut zájemce trvá pouze
do uplynutí lhůty pro podávání návrhů (dále jen “zájemce”).
2. Navrhovatelem je osoba, která podá návrh do soutěže ve lhůtě pro podávání návrhů, a to způsobem stanoveným pro
podávání návrhů, složí v této lhůtě kauci, vyhoví všem podmínkám stanoveným pro účast v soutěži a prokáže jejich
splnění (dále jen “navrhovatel”).
3. Účastníkem soutěže je navrhovatel, jehož soutěžní návrh vyhovuje podmínkám soutěže (dále jen “účastník
soutěže”).
III.
Vymezení předmětu závazku, zásady ostatního obsahu smlouvy
1. Předmětem prodeje je V T L plynárenské zařízení:
(a)

VTL plynovod: SO 401 – přívodní VTL plynovod A „jih“ – DN 100 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec,
a to:
- p.č. 554/4, 554/6, 890, 554/13 v k.ú. Tatinná, zapsané na LV 31,
- p.č. 554/14, p.č. 615 v k.ú. Tatinná zapsané na LV 33,
- p.č. 1120/4 v k.ú. Bitozeves zapsaný na LV 117,
- p.č. 547/1 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 10002,
- p.č. 1293 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 271,
v celkové délce v ose 286,50 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním a vyvlastňovacím úřadem
Městského úřadu Žatec dne 8.2.2008 pod č.j. MUZA 6829/2008, které nabylo právní moci dne 21.2.2008.
(b) VTL plynovod: SO 404 – přívodní VTL plynovod B „sever“ – DN 200 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec,
a to:
- PK 105, PK 108, PK 111, PK 112/1, PK 113, PK 114, PK 115, PK 116, PK 117, PK 118, PK 120, PK
121/1, PK 121/2,PK 144-2, PK 157, PK 158, PK 165, PK 166, PK 181, PK 182, PK 374, PK 375, PK
381 v k.ú. Minice, zapsané na LV 10002,
- p.č. 419, PK 22/1, PK 189/1, PK 189/3 v k.ú. Minice, zapsané na LV 87,
- p.č. 372/2, p.č. 413, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 425, p.č. 435, p.č.436, PK 190 v k.ú. Minice, zapsané na LV
10001,
- p.č. 226/5, p.č. 240/2, p.č. 293/4, p.č. 293/12, p.č. 293/25, p.č. 293/26, st.p.č. 158 v k.ú. Minice,
zapsané na LV 111,
- p.č. 240/4 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 64,
- p.č. 395/3 v k.ú. Minice zapsané na LV 86,
- p.č. 426, PK 22/2, PK 145, PK 189/5, PK 194, PK 211/6 v k.ú. Minice, zapsané na LV 112,
- PK 143 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 120,
- p.č. 174/2 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 119,
- PK 139, PK 398/2 v k.ú. Minice zapsané na LV 122,
- p.č. 381v k.ú. Minice nezapsaný na LV,
- PK 680/1, PK 680/2, PK 683 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 113,
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-

p.č. 600/2, PK 647, PK 686/1, PK 1611-1 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 10002,
PK 480, PK 596, PK 597, PK 598, PK 599, PK 600, PK 648, PK 679, PK 684, PK 688, PK 689 v k.ú.
Velemyšleves, zapsané na LV 140,

a umístěný dále na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště
Most, a to:
- p.č. 673/1, p.č. 673/2, p.č.674, p.č. 675/2, p.č. 1136 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 175,
- p.č. 1139 v k.ú. Havraň, zapsaný na LV 405,
- p.č. 1137, p.č. 1138 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 1,
v celkové délce v ose 5437,20 bm,
užívání povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním a vyvlastňovacím úřadem
Městského úřadu Žatec dne 3.9.2008 pod č.j. MUZA 36271/2008, které nabylo právní moci dne 4.9.2008.
(c) Regulační stanice plynu (VTL/STL) A „jih“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení), SO 402 a PS
402. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěná na st.p.č. 75, k.ú. Tatinná.
Oplocení je umístěno na p.p.č. 554/13, k.ú. Tatinná.

(d)Regulační stanice plynu (VTL/STL) B „sever“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení), SO 405 a PS
405. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěná na st.p.č. 158, k.ú. Minice.
(dále také jen „plynárenské zařízení“). Účetní hodnota plynárenského zařízení je ke dni 31.10.2013
37.436.511,95 Kč.
2. Vyhlašovatel upozorňuje na skutečnost, že výše uvedené VTL plynárenské zařízení na základě Smlouvy o
spolupráci a součinnosti při stavbě plynárenského zařízení uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností RWE
GasNet, s.r.o. (v okamžiku uzavření smlouvy ještě SČP Net, s.r.o.) ze dne 12.3.2007 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 24.7.2007 provozuje společnost RWE GasNet, s.r.o.

3. O způsobu prodeje plynárenského zařízení ve veřejné obchodní soutěži bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………… ze dne 30.10.2013. O záměru prodeje plynárenského zařízení
bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 56/27R/2013 ze dne 21.8.2013, záměr prodeje byl
zveřejněn po dobu 30 dní od 22.8.2013.
4. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem této soutěže a vlastnící licenci k provozování
plynárenského zařízení udělovanou Energetickým regulačním úřadem dle zák. č. 458/2000 Sb., energetický
zákon v platném znění, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy kupní o prodeji plynárenského zařízení
(dále jen “smlouva”), na jejímž základě vyhlašovatel jakožto prodávající odevzdá plynárenské zařízení
účastníkovi, který navrhne nejvyšší kupní cenu (dále jen “vítěz soutěže”), a převede na něho vlastnické právo
k plynárenskému zařízení, a vítěz soutěže převezme závazky prodávajícího související s prodávaným
majetkem a zaplatí nabídnutou kupní cenu (dále jen „cena“).
5. Vyhlašovaná minimální výše ceny požadovaná vyhlašovatelem činí 37.436.511.95 Kč (slovy Třicet sedm
milionů čtyři sta třicet šest tisíc pět set jedenáct korun českých devadesát pět haléřů).
6. Závazný obsah zamýšlené smlouvy v požadovaném znění, na kterém vyhlašovatel trvá, (dále jen “požadované
znění smlouvy”), tvoří nedílnou přílohu podmínek soutěže. Od požadovaného znění smlouvy se účastníci nesmí
odchýlit, pouze doplní svoji identifikaci a výši ceny, kterou navrhují vyhlašovateli za prodej plynárenského
zařízení zaplatit.
7. Podmínky soutěže se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě v místě sídla
vyhlašovatele, místnost č. 409, ve dnech středa a čtvrtek, pokud jsou pracovními dny, v době od 10,00 do 11,00
hodin po celou dobu lhůty pro podávání návrhů nebo jsou k dispozici na internetových stránkách Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz (úřední deska – veřejné zakázky).
IV.
Informace o předmětu prodeje
Základní údaje o předmětu prodeje jsou uvedeny v dokumentaci k plynárenskému zařízení, která je k nahlédnutí po
dohodě v sídle vyhlašovatele. V případě zájmu je třeba dohodnout konkrétní termín na tel. 475 657 412, nebo mailu:
bezdekova.j@kr-ustecky.cz.
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V.
Kritéria soutěže
1. Jediným kritériem pro výběr návrhu na uzavření smlouvy (dále jen “návrh s nejvyšší cenovou nabídkou”) je
navrhovaná výše ceny.
2. Navrhovaná výše ceny nesmí být nižší než minimální výše ceny stanovená v odstavci 5 článku III. a musí být
uvedena ve stejné měně.
VI.
Podmínky účasti v soutěži
1. Navrhovatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a mající
licenci k provozování plynárenských zařízení.
2. Navrhovatelem se nemůže stát:
a) vlastník, jehož majetek je předmětem prodeje,
b) organizátor soutěže,
c) osoba, která je v prodlení s plněním peněžního závazku vůči vyhlašovateli.
VII.
Lhůta pro podávání návrhů a způsob jejich podávání
1. Lhůta pro podání návrhů počíná dnem vyhlášení soutěže a končí dnem 25.11.2013 v 17,00 hodin.
2. Soutěžní návrhy mohou být předkládány v sídle vyhlašovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad
Labem, podatelna, popřípadě je možno je zaslat poštou na adresu sídla vyhlašovatele: Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem.
3. Návrh se předkládá v uzavřené obálce opatřené názvem soutěže: „Veřejná obchodní soutěž o návrh na
uzavření kupní smlouvy o prodeji VTL plynárenského zařízení“, identifikačními údaji navrhovatele (název,
sídlo, identifikační číslo, telefon), upozorněním „NEOTVÍRAT“. Na uzavření musí být obálka opatřena
podpisy, popř. i razítkem navrhovatele. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat.
4. Návrh musí obsahovat:
(a) návrh požadovaného znění smlouvy s vyplněnými údaji týkajícími se osoby navrhovatele, ceny a
doplatku ceny, které nesmí být přepisovány nebo škrtány, a to ve čtyřech (4) vyhotoveních stanovených
požadovaným zněním smlouvy; všechna vyhotovení smlouvy musí být řádně podepsána osobou,
popř. osobami, oprávněnou jednat jménem navrhovatele; všechna vyhotovení smlouvy musí být
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným nerozebíratelným spojením, avšak tak, aby bylo
možno jednotlivé listy návrhu smlouvy při listování návrhem bezproblémově obracet;
(b) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán;
(c) nebo originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, je-li v něm navrhovatel
zapsán, pokud navrhovatel podává návrh jako fyzická osoba s živnostenským listem;
(d) nebo originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud se
navrhovatel do obchodního rejstříku nezapisuje a je v takovém jiném rejstříku zapsán;
(e) originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob,
které návrh smlouvy podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny;
(f) potvrzení o složení kauce a dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu, název peněžního ústavu,
variabilní symbol a případné další údaje potřebné pro identifikaci složení kauce a pro realizaci
bezhotovostního převodu při vracení kauce.
5. Doklady uvedené v odstavci 4 tohoto článku písm. b), c), d) a e) nesmí být k datu podání návrhu starší než jeden
měsíc.
6. Návrh musí být předložen v českém jazyce; v případě účasti zahraničních osob v úředně ověřeném překladu do
českého jazyka.
VIII.
Zásady pro skládání kaucí
1.

Navrhovatel je povinen na důkaz vážného zájmu o uzavření smlouvy a naplnění jejího obsahu složit kauci ve
výši 1.000.000,- Kč (slovy Jeden milion korun českých) ve prospěch účtu č. 2141552/0800 (dále jen “Účtu”)
vedeného u České spořitelny, a.s. (dále jen “Banky”).
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2.

Za složení kauce se pokládá její připsání ve prospěch uvedeného Účtu. Kauce musí být složena nejpozději v
poslední den lhůty pro podávání návrhů.

3.

Při skládání kauce musí být platba provedena s následující specifikací:
a) variabilní symbol
–
442
b) specifický symbol
–
identifikační číslo navrhovatele
c) konstantní symbol
–
308 bezhotovostní vklad, 559 hotovostní vklad.
IX
Vracení kaucí

1. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, jehož návrh byl odmítnut, a to do čtrnácti dnů poté, co
navrhovateli vyhlašovatel zašle vyrozumění o tomto odmítnutí.
2. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, jehož návrh byl vybrán jako návrh s nejvyšší cenovou
nabídkou, a to do čtrnácti dnů poté, co navrhovatel zaplatí kupní cenu dle smlouvy v plné výši.
3. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci všem navrhovatelům, pokud soutěž zruší, a to do čtrnácti dnů poté, co jim
oznámení o zrušení soutěže zaslal; tím není dotčeno ustanovení čl. X.
4. Navrhovatelé jsou ve svém návrhu povinni uvést dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu, název
peněžního ústavu a případné další údaje potřebné pro realizaci bezhotovostního převodu při vracení kauce. Jiným
způsobem než bezhotovostním se kauce nevracejí. Navrhovatel je oprávněn v odůvodněných případech příslušné
dispozice písemným sdělením doručeným vyhlašovateli s odkazem na příslušnou soutěž změnit.
5. Vyhlašovatel vrátí kauci podle dispozic navrhovatele. Jestliže navrhovatel žádné takové dispozice neuvede
nebo uvede dispozice nesprávné nebo neúplné, není to důvod k vyřazení návrhu ze soutěže. Ústecký kraj v
takovém případě požádá písemně navrhovatele, jemuž má být kauce vrácena, o dodatečné písemné doplnění
příslušných dispozic. Lhůta pro vrácení kauce potom začíná běžet teprve od okamžiku, kdy je takové doplnění
navrhovatelem vyhlašovateli doručeno.
X.
Realizace kauce
Bez ohledu na výše uvedené propadá kauce vždy ve prospěch Ústeckého kraje, pokud:
a) účastník soutěže, jehož návrh byl vybrán jako návrh s nejvyšší cenovou nabídkou, zmaří doručení
vyrozumění o přijetí návrhu,
b) z důvodů na straně účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva, dojde k zániku této smlouvy nebo ke
zmaření splnění této smlouvy.
XI.
Zahrnutí návrhu do soutěže
1. Návrh lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tento návrh i osoba navrhovatele podmínky soutěže,
včetně požadavku zaplacení kauce.
2. Do soutěže nelze zahrnout návrh, který byl podán po lhůtě pro podávání návrhů nebo způsobem neodpovídajícím
stanovenému způsobu podávání návrhů.
3. Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel
učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem podle odstavce 1 čl. XIII.
XII.
Vyhodnocení soutěže
1. Otevírání obálek se uskuteční do sedmi dnů po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je
neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.
2. Uzavření kupní smlouvy a převod nemovitého majetku plynárenského zařízení na základě vybraného návrhu
podléhá schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Oznámení o přijetí návrhu a usnesení o rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje zašle vyhlašovatel vítězi soutěže doporučeným dopisem nebo do datové
schránky.
3. Vyhlašovatel je dále povinen vyrozumět navrhovatele popř. účastníky soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich
návrhy byly odmítnuty, a to oznámením doporučeným dopisem nebo do datové schránky.
4. Vítěz soutěže je povinen zaslat vyhlašovateli písemné sdělení o zaplacení kupní ceny, ve kterém budou uvedeny
datum a způsob platby nejpozději do tří dnů po realizaci této platby.
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XIII
Závěrečná a společná ustanovení
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
a) dodatečně změnit podmínky soutěže;
b) zrušit soutěž,
c) odmítnout všechny předložené návrhy
2. Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže musí vyhlašovatel uveřejnit způsobem, kterým vyhlásil
podmínky soutěže.
3. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich návrhu a
podkladů s ním předaných.
4. Tato veřejná obchodní soutěž je veřejnou obchodní soutěží dle platných právních předpisů. Podáním návrhu
vyjadřuje zájemce svou plnou akceptaci těchto podmínek a další jednání Ústeckého kraje je v dobré víře s touto
skutečností.
V Ústí nad Labem dne ……………………

……………………………………………..
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1 k podmínkám soutěže
Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI VTL PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Smluvní strany
Prodávající:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Ústeckého kraje
simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

a
Kupující:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u …………………, oddíl ..............., vložka ........
(Podnikateli byl vydán živnostenský list č.j. …...…úřadem v …………. dne ……….)
Výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list) kupujícího tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu o prodeji VTL plynárenského zařízení
(dále jen „smlouva“)

1

[Zadejte text.]

Čl. I.
Předmět prodeje
1.

Prodávající je vlastníkem VTL plynárenského zařízení:
(a) VTL plynovod: SO 401 – přívodní VTL plynovod A „jih“ – DN 100 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec,
a to:
- p.č. 554/4, 554/6, 890, 554/13 v k.ú. Tatinná, zapsané na LV 31,
- p.č. 554/14, p.č. 615 v k.ú. Tatinná zapsané na LV 33,
- p.č. 1120/4 v k.ú. Bitozeves zapsaný na LV 117,
- p.č. 547/1 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 10002,
- p.č. 1293 v k.ú. Bitozeves, zapsaný na LV 271,
v celkové délce v ose 286,50 bm,
užívání
povoleno
na
základě
kolaudačního
rozhodnutí
vydaného
Stavebním
a vyvlastňovacím úřadem Městského úřadu Žatec dne 8.2.2008 pod č.j. MUZA 6829/2008, které nabylo
právní moci dne 21.2.2008.
(b) VTL plynovod: SO 404 – přívodní VTL plynovod B „sever“ – DN 200 PN 40,
umístěný na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec,
a to:
- PK 105, PK 108, PK 111, PK 112/1, PK 113, PK 114, PK 115, PK 116, PK 117, PK 118, PK 120, PK
121/1, PK 121/2,PK 144-2, PK 157, PK 158, PK 165, PK 166, PK 181, PK 182, PK 374, PK 375, PK
381 v k.ú. Minice, zapsané na LV 10002,
- p.č. 419, PK 22/1, PK 189/1, PK 189/3 v k.ú. Minice, zapsané na LV 87,
- p.č. 372/2, p.č. 413, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 425, p.č. 435, p.č.436, PK 190 v k.ú. Minice, zapsané na LV
10001,
- p.č. 226/5, p.č. 240/2, p.č. 293/4, p.č. 293/12, p.č. 293/25, p.č. 293/26, st.p.č. 158 v k.ú. Minice,
zapsané na LV 111,
- p.č. 240/4 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 64,
- p.č. 395/3 v k.ú. Minice zapsané na LV 86,
- p.č. 426, PK 22/2, PK 145, PK 189/5, PK 194, PK 211/6 v k.ú. Minice, zapsané na LV 112,
- PK 143 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 120,
- p.č. 174/2 v k.ú. Minice, zapsaný na LV 119,
- PK 139, PK 398/2 v k.ú. Minice zapsané na LV 122,
- p.č. 381v k.ú. Minice nezapsaný na LV,
- PK 680/1, PK 680/2, PK 683 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 113,
- p.č. 600/2, PK 647, PK 686/1, PK 1611-1 v k.ú. Velemyšleves, zapsané na LV 10002,
- PK 480, PK 596, PK 597, PK 598, PK 599, PK 600, PK 648, PK 679, PK 684, PK 688, PK 689 v k.ú.
Velemyšleves, zapsané na LV 140,
a umístěný dále na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště
Most, a to:
- p.č. 673/1, p.č. 673/2, p.č.674, p.č. 675/2, p.č. 1136 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 175,
- p.č. 1139 v k.ú. Havraň, zapsaný na LV 405,
- p.č. 1137, p.č. 1138 v k.ú. Havraň, zapsané na LV 1,
v celkové délce v ose 5437,20 bm,
užívání
povoleno
na
základě
kolaudačního
rozhodnutí
vydaného
Stavebním
a vyvlastňovacím úřadem Městského úřadu Žatec dne 3.9.2008 pod č.j. MUZA 36271/2008, které nabylo
právní moci dne 4.9.2008.
(c) Regulační stanice plynu (VTL/STL) A „jih“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení), SO 402 a PS
402. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěná na st.p.č. 75, k.ú. Tatinná.
Oplocení je umístěno na p.p.č. 554/13, k.ú. Tatinná.
(d) Regulační stanice plynu (VTL/STL) B „sever“ (objekt, technologie a elektročást, oplocení), SO 405 a PS
405. Objekt: budova bez čp/če, způsob využití: technická vybavenost, umístěná na st.p.č. 158, k.ú. Minice.
dále jako „předmět koupě“
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2.

3.
4.

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán v Analýze hodnoty plynárenských aktiv
SPZ Triangle zpracované ke dni 24. června 2013 společností ENA s.r.o. Ing. Jiřím Gavorem, CSc.
a kolektivem v květnu 2013.
Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je oceněn na základě Znaleckého posudku o ceně obvyklé
číslo 1555/2013 zpracovaného ke dni 2. října 2013 Ing. Lenkou Novákovou.
Účetní hodnota předmětu koupě činí k 31.10.2013 37.436.511.95 Kč.
Čl. II.
Předmět smlouvy

1.

Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví předmět koupě – nemovitosti
popsané v čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi tak, jak stojí a
leží, za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět koupě – nemovitosti popsané v čl. I. bod 1.
této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi tak, jak stojí a leží, za dohodnutou
kupní cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.

2.

Kupní cena za předmět koupě je stanovena ve výši
……………………………….. Kč
(slovy: …………………………………………………………………… korun
českých).
Čl. III.
Splatnost kupní ceny

1.

Kupující je povinen zaplatit částku odpovídající kupní ceně ve výši
.……………………………………. Kč
(slovy: ……………………………………………………………… korun českých)
nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy pod
variabilním symbolem 409.

2.

Kupní cena ja zaplacena teprve v okamžiku, kdy dojde k připsání ve prospěch účtu prodávajícího. O
zaplacení kupní ceny je prodávající povinen na požádání vydat kupujícímu písemné potvrzení.
Čl. IV.
Účinnost smlouvy

1.

Tato smlouva nabývá účinnosti úplným zaplacením kupní ceny. Předmět koupě přejde z prodávajícího na
kupujícího dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

V případě, že smlouva nenabude účinnosti ve lhůtě do 6 měsíců od jejího uzavření, smlouva tím zaniká. Tím
nejsou dotčeny nároky některé ze smluvních stran na již vzniklý úrok z prodlení do doby zániku smlouvy, na
smluvní pokutu a na náhradu škody; rovněž tím nejsou dotčena ustanovení upravující řešení sporů z této
smlouvy a ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy, zejména ve vztahu k
zaplacené kauci.
Čl. V.
Prohlášení kupujícího

1.

Kupující prohlašuje, že si převáděné nemovitosti řádně prohlédl, že mu je jejich stav dobře znám a že nabývá
tyto nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni převodu nacházejí.

2.

Kupující bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že předmět koupě na základě Smlouvy o spolupráci a
součinnosti při stavbě plynárenského zařízení uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností RWE GasNet,
s.r.o. (v okamžiku uzavření smlouvy ještě SČP Net, s.r.o.) ze dne 12.3.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne
24.7.2007 provozuje společnost RWE GasNet, s.r.o.

3.

Kupující se zavazuje, že převezme a bude provozovat předmět koupě, VTL plynárenské zařízení, tak, aby se
změna vlastnictví předmětu koupě nedotkla stávajících a nově příchozích investorů Strategické průmyslové
zóny Triangle. Kupující si je vědom závažnosti tohoto ustanovení a v případě jeho nedodržení se zavazuje
zaplatit sankci ve výši škody, která takto Ústeckému kraji vznikne, a to do 21 dnů od výzvy k zaplacení,
kterou mu zašle prodávající.
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4.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že kupní cena podle čl. II., bod 2. je stanovena jako cena
konečná. Kupující i prodávající si jsou vědomi, že nemají nárok na úpravu výše kupní ceny na základě
okolností, k nimž může dojít do okamžiku nabytí účinnosti smlouvy.

5.

Kupující si je vědom skutečnosti, že součástí předmětu koupě nejsou pozemky pod regulačními stanicemi a že
majetkové vypořádání těchto pozemků bude řešeno následně až po realizaci této smlouvy.
Čl. VI.
Předání a převzetí předmětu koupě

1.

Ke dni nabytí účinnosti smlouvy je prodávající povinen předat a kupující převzít předmět koupě. O
tomto převzetí se sepíše zápis podepsaný oběma stranami. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si při
předání a převzetí veškerou potřebnou součinnost.

2.

Předáním předmětu koupě přechází na kupujícího nebezpečí škody na něm.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1.

Prodávající tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 22.8.2013 po dobu 30 dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
b) o úplatném převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ……………………. ze dne …………………

2.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající obsah této smlouvy nebo její části sděloval třetím osobám.

3.

Jakékoliv dodatky a změny této smlouvy mohou být činěny pouze v písemné formě, s podpisy obou
smluvních stran.

4.

Tato smlouva je uzavíraná v rámci veřejné obchodní soutěže vyhlášené prodávajícím. Kupující výslovně
prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s podmínkami veřejné obchodní soutěže o návrh na uzavření smlouvy
o prodeji VTL plynárenského zařízení vyhlášené prodávajícím dne …………….

5.

Pro případ prodlení některé smluvní strany s plněním peněžitého závazku se sjednává úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.

Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží po 2 a prodávající po 2 vyhotoveních.

7.

Pokud jakýkoliv závazek dle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít
vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků dle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, který bude co
nejlépe odpovídat předmětu a účelu závazku původního.

8.

Smluvní strany si smlouvu před jejím uzavřením přečetly, porozuměly jí a s jejím obsahem souhlasí.
Prohlašují, že je svobodným a vážným projevem jejich vůle, a že jsou si vědomy veškerých závazků z ní
plynoucích, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………………

V ……………………. dne ……………

………………………………..

…………………………………………..

Ústecký kraj
prodávající

………………………………………
kupující
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Příloha č. 14 k usnesení č. 57/10Z/2013
Příloha č. 2 k bodu č 25

Příloha č. 15 k usnesení č. 58/10Z/2013
Příloha č. 3 k bodu č. 26

Příloha č. 16 k usnesení č. 59/10Z/2013
Příloha č. 4 k bodu č. 27

Příloha č. 17 k usnesení č. 60/10Z/2013
Příloha č. 5 k bodu č. 28

Příloha č. 18 k usnesení č. 61/10Z/2013
Příloha č. 6 k bodu č. 29

Příloha č. 19 k usnesení č. 62/10Z/2013
Příloha č. 7 k bodu č. 30

Příloha č. 20 k usnesení č. 63/10Z/2013
Příloha č. 8 k bodu č. 31

Příloha č. 21 k usnesení č. 64/10Z/2013
Příloha č. 9 k bodu č. 32

Příloha č. 22 k usnesení č. 66/10Z/2013
Příloha č. 10 k bodu 34

Příloha č. 23 k usnesení č. 82/10Z/2013
Příloha č. 1
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 49
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1.1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1.12.1996,
doplňku č. 3 ze dne 1.1.1999,
doplňku č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č.5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č.6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č.7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č.8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č.9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č.10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č.11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č.12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č.13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č.16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č.17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č.18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č.19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č.20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č.21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č.22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č.23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č.24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č.25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č.26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č.27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č.28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č.29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č.30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č.31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č.32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3.2.2010 (dodatek č.33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č.34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č.35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15.9.2010 (dodatek č.36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č.37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č.38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21.9.2011 (dodatek č.39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 41),
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usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 47) a
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 48),

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …../……../…. ze dne ………. se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Tímto dodatkem se mění přílohy článku XI. odst. 2, po změně zní:
1. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – soupis svěřených pozemků
Příloha č. 2 - soupis svěřeného nemovitého majetku stavby, budovy

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014
V Ústí nad Labem dne

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

Příloha č. 1

Příloha č. 1
ke zřizovací listině Krajské majetkové, příspěvkové organizace,
se sídlem v Ústí nad Labem.
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny se výše jmenované organizaci předává k
hospodaření následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:
Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku nemovitého – pozemky
Stav k 31.8.2013
Pozemky
v účetní hodnotě
Trvalé porosty
v účetní hodnotě

25 606 293,52 Kč
127 490,50Kč

Katastrální území:
Litoměřice
Parcela: 5210/1, 5210/2, 5210/3, 5211, 2563/25
Katastrální území:
Rumburk
Parcela: 52, 53, 1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378
Katastrální území:
Ústí n.Labem
Parcela: 2377/3, 2383, 2384/1, 2384/2, 2384/3
Katastrální území:
Most II
Parcela: 4311/1, 4311/32, 4311/36, 4311/37, 4312
Katastrální území:
Chomutov I
Parcela: 4071/52, 4071/33, 4071/48, 4071/53, 4071/55, 4071/56, 4071/147, 6181
Katastrální území:
Parcela: st. 101

Mašťov

Katastrální území:
Parcela: 1106, 1109

Děčín

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

Bystřice u Kadaně

Katastrální území:

Tušimice
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Parcela: 104/85, 104/161, 104/222, 104/335, 104/339, 104/417, 104/418, 104/423, 104/424,
104/425, 104/426, 104/427, 104/428, 104/468, 104/469, 104/470, 104/471, 376/13, 376/30,
417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/8, 425/2, 429/3, 479/2, 479/7, 479/10, 522/9
Katastrální území:
Teplice
Parcela: 1425, 1426/1, 1426/2, 1427/1, 1427/2, 1427/3,
Katastrální území:
Prosmyky
Parcela: 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 265/32,
Katastrální území:
Mlékojedy u Litoměřic
Parcela: 155/1, 185/7, 185/8, 185/23, 191/7, 191/25, 198/4, 207/3, 207/4,
Katastrální území:
Střekov
Parcela: 1617, 1618, 1619/1, 1620/1,
Katastrální území:
Parcela: 119, 152

Ryjice
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině Krajské majetkové, příspěvkové organizace,
se sídlem v Ústí nad Labem.
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny se výše jmenované organizaci předává k
hospodaření následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:
Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku nemovitého – budovy a stavby
Budovy Stav k 31.8.2013
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková cena

104 391 191,04 Kč
8 534 762,00 Kč
95 856 429,04 Kč

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

způsob využití
bydlení
garáž

na parcele
5211
2563/25

Katastrální území:
Část obce
Rumburk 1
Rumburk 1
Rumburk 1

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

způsob využití
bydlení
bydlení
bydlení

na parcele
1377
52
1375

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

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

na parcele
2383
2384/2
2384/3

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

způsob využití
obč. vyb

na parcele
4312

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

na parcele
4071/48
6181

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

způsob využití
rod.dům

na parcele
st.101

Katastrální území:
Kadaň
Část obce
č.budovy

způsob využití

na parcele
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Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň
Kadaň

bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.

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

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

na parcele
103
143
144
145
146
147
148
180

Katastrální území
Část obce
Teplice
Teplice

Teplice
č. budovy
č. p. 1241
č. p. 1540

způsob využití
bydlení
bydlení

na parcele
1426/1
3788

Katastrální území
Část obce
Střekov

Střekov
č. budovy
č. p. 348

způsob využití
obč.vyb.

na parcele
1619/1

Katastrální území
Část obce
Ryjice
Ryjice

Ryjice
č. budovy
č. p. 3
č. p. 45

způsob využití
bydlení
bydlení

na parcele
119
152

zem.stav.
zem.stav
zem.stav
zem.stav.
adminis.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
zem.stav.
garáž
zem.stav.
garáž
zem.stav.
zem.stav.

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

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území

název

na parcele

Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk

kočárkárna
sklad ocel.mont.
oplocení areálu
garáž

1376/2
1378
1376,1378
1378
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Most II
Chomutov
Teplice
Kadaň
Rašovice
Teplice

nástup do nemocnice
komunikace
mobilní stavba LIKUSÁK
vodovod
oplocení
oplocení

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

4327/2
4071/52

pořizovací cena
18 217 663,20Kč

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

143 931,00Kč

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

222 342,00Kč

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

727 121,00Kč

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

698 998,00Kč

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

120 281,00Kč

stavební objekt - SO 801 Úprava oplocení –
drátěné pletivo 2m s PVC 370 m, vrata 1 ks

708 981,00Kč

celková částka stavby II/247 přivaděč PZ Prosmyky

20 839 317,20Kč

Příloha č. 24 k usnesení č. 83/10Z/2013

Bod

příloha č.1

Příloha č. 25 k usnesení č. 86/10Z/2013

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

12/SML1462

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 12/SML/1462 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2012“ uzavřené dne 31. 8. 2012

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
Miroslav Perout
Sídlo:
Kontaktní osoba: Miroslav Perout
E-mail/telefon
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Most

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku 2, odst. 4 smlouvy takto,
z původního:
v termínu nejpozději do 30. 11. 2013.
na text nový:
v termínu nejpozději do 30. 5. 2014
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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 Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
.

V Ústí nad Labem dne

V

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

dne

Miroslav Perout
příjemce
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6

11

17

21

22

24

27

30

žadatel

5 470 000
adresa (dle RES)

název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

Arkadie, společnost pro komplexní
péče o zdravotně postižené

556203

Centrum pro náhradní rodinnou péči,
26999234
o.s.

Centrum sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace

71235868

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
46768041
pomoci v Litoměřicích

Diakonie ČCE - Středisko sociální
pomoci v Mostě

Diecézní charita Litoměřice

ENERGIE o.p.s.

Farní charita Roudnice nad Labem

70863601

40229939

25034545

62769111

U Nových lázní
1286/6

Kréta 158

ul.28.října 1155/2

Rooseveltova 716/7

U Města Chersonu
1675/8

Kosmonautů 2022

Hornická 106

Riegrova 652

PSČ, obec

číslo služby

číslo žádosti

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU
RODINY 2014 - ZÚK

název služby/aktivity

druh služby/aktivity

upravený návrh dotace na
službu v roce 2014

1

Denní stacionář - středisko
Arkadie Krupka

denní stacionáře

60 000

2

Denní stacionář - středisko
Arkadie Novoveská

denní stacionáře

70 000

1

Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi - Doprovázení

SAS pro rodiny s
dětmi

80 000

2

Víkendové zážitkové a
tréninkové pobyty pro dospívající rodinná centra
děti v NRP

30 000

1

Azyový dům Kompas

azylové domy

30 000

2

Noclehárna

noclehárny

30 000

3

Kontaktní a poradenské centrum
pro drogově závislé, poradana
kontaktní centra
pro rodiče

80 000

4

Terénní programy

terénní programy

50 000

1

Centrum denních služeb

centra denních
služeb

80 000

2

Sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

50 000

3

Chráněné bydlení

chráněné bydlení

4

Podpora samostatného bydlení

podpora
samostatného
bydlení

40 000

1

Azylový dům pro ženy a matky s
azylové domy
dětmi v tísni Most

-

2

Občanská poradna Most

odborné sociální
poradenství

100 000

3

Sociální práce v ohrožených
rodinách Most

SAS pro rodiny s
dětmi

80 000

1

Poradna pro uprchlíky a migranty

odborné sociální
poradenství

30 000

2

Magdala - Ústecký kraj

terénní programy

60 000

3

Poradna pro osoby v
zadluženosti

odborné sociální
poradenství

4

Domov svaté Máří Magdaleny
Jiřetín pod Jedlovou

azylové domy

5

Sv. Vincent

terénní programy

-

6

Charitní pečovatelská služba
Chomutov

Pečovatelská služba

-

1

Chráněné bydlení

chráněné bydlení

2

Odlehčovací služby

odlehčovací služby

1

Nízkoprahové zařízení pro děti a nízkoprahová
mládež při FCH Rce n.L. (6 - 15 zařízení pro děti a
let)
mládež

1

sociální rehabilitace Ústí nad
Labem

sociální rehabilitace

120 000

2

sociální rehabilitace Teplice

sociální rehabilitace

60 000

3

odborné sociální poradenství
Ústí nad Labem

odborné sociální
poradenství

4

Chráněné bydlení

chráněné bydlení

5

sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se ZP Ústí nad
Labem

SAS pro seniory a
osoby se ZP

-

6

sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se ZP Teplice

SAS pro seniory a
osoby se ZP

-

415 01 Teplice

110 000

405 02 Děčín 1

190 000

412 01
Litoměřice

270 000

412 01
Litoměřice

100 000

180 000

260 000
170 000

100 000

435 13 Meziboří

413 01, Roudnice
nad Labem

celkový návrh dotace
organizaci v roce 2014

130 000

412 01 Terezín Nové Kopisty

434 01 Most

5 470 000

150 000
50 000

30 000

-

140 000

30 000

31

34

35

40

52

53

55

59

Fokus Labe

Hospic sv. Štěpána, občanské
sdružení

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

K srdci klíč

Most k naději

Mozaika o.s.

NADĚJE

44226586

65081374

25419561

27000222

63125137

22833404

570931

občanské sdružení DRUG-OUT Klub 44554559

Pražská 166/47

Rybářské náměstí
662/4

Svážná 1528

Na Kopci 243

Petra
Jilemnického1929/9

Přívozní 1036/9

K Brance 13

Velká Hradební
13/47

Ústí nad Labem Vaňov

412 01
Litoměřice Přeměstí

7

odborné sociální poradenství
Teplice

odborné sociální
poradenství

-

8

odborné sociální poradenství
Litoměřice

odborné sociální
poradenství

-

9

odborné sociální poradenství
Děčín

odborné sociální
poradenství

-

10

sociálně aktivizační služby pro
SAS pro seniory a
seniory a osoby se ZP Litoměřice osoby se ZP

-

11

sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se ZP Děčín

SAS pro seniory a
osoby se ZP

-

12

sociální rehabilitace Litoměřice

sociální rehabilitace

-

13

sociální rehabilitace Děčín

sociální rehabilitace

-

1

Odlehčovací služby

odlehčovací služby

434 01 Most

410 02 Lovosice

50 000

2

hospicové soc. služ. ve
zdravotnickém zařízení

3

Odborné sociální poradenství

1

Odlehčovací služba

odlehčovací služby

100 000

2

Soc. sl. poskyt. ve zdr.
zařízeních ústavní péče

sociální služby
poskytované ve
zdravot. zařízeních
ústavní péče

50 000

1

Azylový dům pro muže v Mostě

azylové domy

90 000

2

Dům na půl cesty v Mostě

domy na půl cesty

50 000

3

Noclehárna v Mostě

noclehárny

30 000

1

K – centrum Most

kontaktní centra

200 000

2

Asistent pro terénní kontakt

terénní programy

100 000

3

Linka duševní tísně Most

telefonická krizová
pomoc

40 000

4

K – centrum Žatec

kontaktní centra

90 000

5

Centrum pro rodinu a následnou
služby následné péče
péči

1

Rodinné centrum Mozaika o.s. podpora rodin 2014

rodinná centra

30 000

1

Terénní program Litoměřice

terénní programy

50 000

2

Sociálně aktivizační služba
Litoměřice

SAS

50 000

3

nízkoprahová
Nízkoprahové zařízení pro děti a
zařízení pro děti a
mládež Litoměřice
mládež

50 000

4

Chráněné bydlení Litoměřice

chráněné bydlení

90 000

5

Noclehárna Litoměřice

noclehárny

-

6

Noclehárna Lovosice

noclehárny

-

7

Noclehárna Klášterec nad Ohří

noclehárny

-

8

Terénní program Klášterec nad
Ohří

terénní programy

-

1

Kontaktní centrum pro drogově
závislé

kontaktní centra

200 000

2

Terénní program

terénní programy

80 000

3

Ambulantní adiktologické služby

odborné sociální
poradenství

30 000

1

K - centrum Kadaň

kontaktní centra

80 000

434 01 Most

435042 Litvínov

sociální služby
poskytované ve
zdravot. zařízeních
ústavní péče
odborné sociální
poradenství

150 000

200 000

-

150 000

170 000

430 000

-

155 00 Praha 5

400 01 Ústí nad
Labem

320 000

30 000

240 000

310 000

65

66

69

Občanské sdružení Světlo Kadaň

Oblastní charita Most

Oblastní charita Ústí nad Labem

65650701

70828920

44225512

Husova 1325

Petra Jilemnického
2457/1

Štefánikova 246/1

432 01 Kadaň

434 01, Most

2

Terénní program Kadaňsko

terénní programy

3

K-centrum Chomutov

kontaktní centra

150 000

4

Terénní program Chomutov

terénní programy

50 000

5

Nízkoprahový klub pro děti a
mládež, Klub MOLO

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

40 000

6

Nízkoprahový klub pro děti a
mládeŽ, Klub DOpatra

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

30 000

7

Nízkoprahový klub pro děti a
mládež, Klub P.R.U.

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

-

1

Terénní programy Osek,
Duchcov, Litvínov, Chomutov

terénní programy

-

2

Poradna Janov

odborné sociální
poradenství

-

3

Odborné sociální poradenství v
Duchcově

odborné sociální
poradenství

-

4

Poradna Litvínov

odborné sociální
poradenství

-

5

nízkoprahová
Nízkoprahové zařízení pro děti a
zařízení pro děti a
mládež Khamoro
mládež

20 000

6

nízkoprahová
Nízkoprahové zařízení pro děti a
zařízení pro děti a
mládež Domino
mládež

20 000

7

Azylový dům Osek

azylové domy

70 000

8

Sociální rehabilitace Osek

sociální rehabilitace

9

Azylový dům Duchcov

azylové domy

10

Noclehárna Duchcov

noclehárny

11

Centrum „Rodina v tísni“ –
azylový dům

azylové domy

12

Centrum Rodina v tísni – Dům
na půl cesty

domy na půl cesty

13

Sociálně aktivizační služby pro SAS pro rodiny s
rodiny s dětmi Já jsem maminka dětmi

-

14

nízkoprahová
Nízkoprahové zařízení pro děti a
zařízení pro děti a
mládež Pastelka
mládež

-

15

nízkoprahová
Nízkoprahové zařízení pro děti a
zařízení pro děti a
mládež – Sovička
mládež

40 000

16

Sociálně rehabilitační programy
v Mostě

sociální rehabilitace

30 000

17

Pečovatelská služba Oblastní
charity Most

pečovatelská služba

-

18

Centrum sociálního poradenství

odborné sociální
poradenství

-

19

Osobní asistence Oblastní
charity Most

osobní asistence

-

20

Mateřské centrum Petrklíč

mateřská centra

30 000

21

Veselí mostečtí občané

rodinná centra

-

1

Azylový dům Samaritán

azylové domy

100 000

2

Noclehárna Samaritán

noclehárny

3

Centrum pomoci Samaritán

nízkoprahová denní
centra

-

4

Dům pokojného stáří Sv. Ludmily domovy pro seniory

-

5

Dům pokojného stáří Sv. Ludmily domovy se zvláštním
se zvláštním režimem
režimem

6

Nízkoprahový klub Tykadlo

400 01 Ústí nad
Labem

-

350 000

-

50 000

-

40 000

300 000

-

30 000

70 000
380 000

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

30 000

70

71

90

97

99

Oblastní spolek ČČK Litoměřice

Oblastní spolek Českého červeného
kříže Louny

Spirála

Tyfloservis, o.p.s.

WHITE LIGHT I.

426105

00426113

68954221

26200481

64676803

Tylova 1239/16

Mírové náměstí 129

K Chatám 22

Krakovská 21

Pražská 166/47

412 01
Litoměřice Předměstí

7

Komunitní centrum pro děti
Světluška

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

50 000

8

Centrum služeb pro rodinu
Světluška

SAS pro rodiny s
dětmi

30 000

9

Terénní programy Světluška

terénní programy

30 000

10

Centrum pro rodinu Ovečka

mateřská centra

40 000

1

Kontaktní centrum Litoměřice

kontaktní centra

100 000

2

Terénní program Kontaktního
centra Litoměřice

terénní programy

50 000

1

Azylový dům Louny

azylové domy

70 000

2

Azylový dům Žatec

azylové domy

80 000

1

Krizová pomoc - Centrum
krizové intervence

krizová pomoc

50 000

2

Centrum krizové intervence detašovaná pracoviště Louny,
Šluknovský výběžek

krizová pomoc

-

3

Terénní krizová pomoc - Terénní
krizová pomoc
krizový tým

-

4

Telefonická krizová pomoc Linka pomoci

telefonická krizová
pomoc

30 000

5

Intervenční centra - Intervenční
centrum Ústí nad Labem

intervenční centra

200 000

6

Odborné sociální poradenství odborné sociální
právní a internetové poradenství poradenství

1

Sociální rehabiltace osob se
zrakovým a kombinovaným
postižením

sociální rehabilitace

1

Následná péče o ex-uživatele
drog s podporovaným bydlením

následná péče

2

Ambulantní léčba a poradenství
odborné sociální
pro osoby ohrožené závislostním
poradenství
chováním

3

Zajištění provozu Kontaktního
centra WHITE LIGHT I.
v Teplicích v roce 2014

4

Terénní program WHITE LIGHT
terénní programy
I. Teplicko v roce 2014

30 000

5

Zajištění provozu Kontaktního
centra WHITE LIGHT I. Rumburk kontaktní centra
v roce 2014

70 000

6

Terénní program WHITE LIGHT
I. Rumburk, Varnsdorf v roce
terénní programy
2014

40 000

7

Léčba a resocializace drogově
závislých v TK WHITE LIGHT I.

terapeutické
komunity

8

RELIéF poradenské centrum
WHITE LIGHT I.

odborné sociální
poradenství

150 000

440 01 Louny

150 000

403 40 Ústí nad
Labem

110 00 Praha 1

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

280 000

kontaktní centra

-

120 000

120 000

30 000

30 000

180 000

190 000

-

570 000

Příloha č. 27 k usnesení č. 89/10Z/2013
Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 30
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 239/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, IČ: 63787911
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 210/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (příloha č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (příloha č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (příloha č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (příloha č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/110R/2012 ze dne 7.8.2012 a č. 32/113R/2012
ze dne 19.9.2012 (dodatek č. 26) s účinností k 1.1.2013
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. …/…Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 29),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 1

Článek II. „Název organizace“ po změně zní:
Název organizace zní:
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014

V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 28 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 23
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 224/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
se sídlem v Brtníkách čp. 119, PSČ 407 60, IČ: 47274484
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 168/97R/2007 ze dne 14.11.2007 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2013 ze dne 30. října 2013 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.

Příloha č. 1
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby.
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst., 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 29 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 23
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 226/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Se sídlem v Jiříkově, Filipovská 582/20, PSČ 407 53, IČ: 47274468
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994, ve znění jejích změn a doplňků (dodatek
č. 1 ze dne 24. 11. 2000 )
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 173/96/2004 ze dne 19.5. 2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Příloha č. 2

2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 30 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 21
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 227/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Ústav sociální péče Lobendava,příspěvková organizace
se sídlem v Lobendavě čp. 105, PSČ 407 84, IČ: 47274549
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30.11.1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 20),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Příloha č. 3
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 31 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 228/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace
se sídlem v Huntířově, Stará Oleška čp. 131, PSČ 405 02, IČ: 47274522
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994 ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 8. října 1996 )
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.srpna 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7. dubna 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.48/101/2004 ze dne 7.července 2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
a ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ne znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 17)
s účinností od 1.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 4
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 32 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 25
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J.229/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
se sídlem ve Šluknově, Křečanská 630, PSČ 407 77, IČ: 47274573
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 29.12.1994 ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 21.12.1998, dodatek č. 2 ze dne 22.7.1999)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 ( dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6. srpna 2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7. dubna 2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č.7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 5

1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 33 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 230/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Se sídlem v Kadani, Golovinova čp. 1559, PSČ 432 01, IČ: 46789910
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14.12.1992, ve znění jejích změn a doplňků (dodatek
č. 1 ze dne 7. 12. 1995, dodatek č. 2 ze dne 24. 11. 1997)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.135/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 202/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/110R/2012 ze dne 7.8.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 27),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.

Příloha č. 6
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 34 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 231/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem v Lovosicích, Dlouhá čp. 75, PSČ 410 22, IČ: 00080195
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Litoměřice dne 25.10.2000
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 125/16R/2005 ze dne 24.8.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 7

1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“
4. Stávající příloha č. 1 k této zřizovací listině se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 1
Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku nemovitého – pozemky a trvalé porosty
Stav k 30. 9. 2013
Pozemky
v účetní hodnotě

1 895 684,76 Kč

Trvalé porosty
v účetní hodnotě

164 110,00 Kč

Zřizovatel vyjímá organizaci z hospodaření majetek, který je v jeho vlastnictví, a to tento:
Katastrální území: Trnobrany
parcela: 1170/9
ostatní plocha - komunikace
59/2
zahrada
71/1
ostatní plocha - zeleň
83/1
ostatní plocha - zeleň

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 35 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 25
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 232/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
se sídlem v Tuchořicích čp. 1, PSČ 439 69 Tuchořice, IČ: 00830381
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 26.6.2000
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č.4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/82R/2011 ze dne 10.8.2011 (dodatek č. 18),
účinnost od 1.1.2012
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 8
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 36 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 9

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 233/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
se sídlem v Litvínově – Janově, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42, IČ: 49872541
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12. 1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6. srpna 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7. dubna 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 151/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.

Příloha č. 9
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 37 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 10

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 21
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 235/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace
se sídlem v Nové Vsi v Horách čp. 206, PSČ 435 45, IČ: 49872532
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12. 1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 20),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Příloha č. 10

2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 38 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 11

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 22
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 236/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
se sídlem v Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13, IČ: 49872516
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12.1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 21),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek II. „Název organizace“ s účinností od 1. 1. 2014 po změně zní:
Název organizace zní:
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Příloha č. 11

2. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
3. V Článku XII. se ruší odst. 15.
4. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 39 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 12

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 237/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace
se sídlem v Dubí, Na Výšině čp. 494, PSČ 417 01, IČ: 63787849
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6. 8.2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 23),
účinnost k 1.1.2013
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.

Příloha č. 12
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“
4. Stávající příloha č. 2 k této zřizovací listině se mění a doplňuje na základě zhodnocení
nemovitého majetku takto:
Příloha č. 2
Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku nemovitého – budovy a stavby
Stav k 30. 9. 2013
Budovy
pořizovací hodnota
oprávky
zůstatková hodnota

133 656 247,39 Kč
15 933 491,50 Kč
117 722 755,89 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 40 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 13

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 29
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 239/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, IČ: 63787911
( dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 210/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (příloha č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (příloha č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (příloha č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (příloha č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/110R/2012 ze dne 7.8.2012 a č. 32/113R/2012
ze dne 19.9.2012 (dodatek č. 26) s účinností k 1.1.2013
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 13
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 41 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 14

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 24
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 206/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
se sídlem ve Snědovicích čp. 1, PSČ 411 74, IČ: 70948062
( dále jen organizace)
ze dne 12.12.2001, usnesení č. 22/8/2001 Zastupitelstva Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 15/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.77/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 179/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2004 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 23),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 14
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 42 k usnesení č. 90/10Z/2013
Příloha č. 15

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 16
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 247/2008
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem – centru, Čajkovského 1908/82, PSČ 400 01,
IČ: 75149541
( dále jen organizace)
ze dne 3. 9. 2008, usnesení č. 147/27Z/2008 Zastupitelstva Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/4R/2008 ze dne 22.12.2008 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/47R/2010 ze dne 19.5.2010 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 15),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/10Z/2013 ze dne 30. října 2013 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – pozemky
Příloha č. 2 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – budovy a stavby
Příloha č. 3 – Hodnota a specifikace dlouhodobého majetku – movitého
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. V Článku XII. se ruší odst. 15.

Příloha č. 15
3. Článek XIII. odst. 15. po změně zní:
„15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 30. 10. 2013
V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2013

Mgr. Martin Klika
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 43 k usnesení č. 91/10Z/2013
Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení)
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Příjemce je zapsán v obchodním rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka ..........
(Příjemce je zapsán v živnostenském rejstříku …...…úřadem v …………. dne ……….)
Příjemce je občanským sdružením s registrací u Ministerstva vnitra číslo
ze dne
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u krajského soudu
v …. , oddíl …, vložka … (v případě obecně prospěšných společností).
Příjemce je církevní právnickou osobou zapsanou v evidenci Ministerstva kultury ČR dne
pod číslem….
Ověřená kopie (výpis)……..…….. tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě.
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených

na podporu rodiny 2014

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011
ze dne 2. 11. 2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ……………č.……ze dne…………neinvestiční
dotaci ve výši…….. Kč (slovy: ………- korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce, č. ú. ……….., pod UZ (účelovým znakem) xx, za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla
poskytnuta.
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem poskytování sociálních služeb v souladu se žádostí
předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2014“, a to v následujícím členění:
- na aktivitu/službu
- na aktivitu/službu

Kč
Kč

a poskytovatelem odsouhlaseného plánovaného nákladového rozpočtu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č.1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady: náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací
jazykových, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.
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3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII. Zásad za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 2014. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do
31.12.2014. Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. leden 2014.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu v maximální výši 30 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu včetně dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 31 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 31 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

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

-

popis realizace projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem
a uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor sociálních věcí
krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace
podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
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vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na
zajištění stejné služby/činnosti v rámci jakéhokoli individuálního projektu Ústeckého
kraje financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF, je
povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla poskytnuta. Alikvotní
část se přitom počítá na jednotlivé měsíce poměrem dvanáctin.
n) Respektovat závěry kontroly provedené odborem sociálních věcí nebo
kontroly krajského úřadu.

orgánem

o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
p) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
q) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět
dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně
vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením………..č. …………….ze dne……

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet vč. plánu čerpání dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje
Příloha č. 2 – Doklad osvědčující právní subjektivitu příjemce
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Příloha č. 44 k usnesení č. 91/10Z/2013
Příloha č. 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení)
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Příjemce je zapsán v obchodním rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka ..........
(Příjemce je zapsán v živnostenském rejstříku …...…úřadem v …………. dne ……….)
Příjemce je občanským sdružením s registrací u Ministerstva vnitra číslo
ze dne
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u krajského soudu
v …. , oddíl …, vložka … (v případě obecně prospěšných společností).
Příjemce je církevní právnickou osobou zapsanou v evidenci Ministerstva kultury ČR dne
pod číslem….
Ověřená kopie (výpis)……..…….. tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě.
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu v programu Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených

na podporu rodiny 2013 - dofinancování

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2011
ze dne 2. 11. 2011 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení ……………č.……ze dne…………neinvestiční
dotaci ve výši…….. Kč (slovy: ………- korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce, č. ú. ……….., pod UZ (účelovým znakem) xx, za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla
poskytnuta.
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem poskytování sociálních služeb v souladu se žádostí
předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na
podporu rodiny 2013“, a to v následujícím členění:
- na aktivitu/službu
- na aktivitu/službu

Kč
Kč

a poskytovatelem odsouhlaseného plánovaného nákladového rozpočtu, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č.1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady: náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací
jazykových, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.
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3. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII. Zásad za předpokladu písemného souhlasu poskytovatele.
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 2013. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době do
31.12.2013. Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. leden 2013.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě ,

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu v maximální výši 30 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu včetně dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s touto smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 31 dnů od ukončení realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace do 31 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
poskytnuté dotace na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce dotace,

-

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

-

popis realizace projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

g) Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem
a uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací projektu.
h) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
i)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor sociálních věcí
krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace
podpořeného projektu.

j)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz.
čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen,
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vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly
poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
l)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.

m) V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na
zajištění stejné služby/činnosti v rámci jakéhokoli individuálního projektu Ústeckého
kraje financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF, je
povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla poskytnuta. Alikvotní
část se přitom počítá na jednotlivé měsíce poměrem dvanáctin.
n) Respektovat závěry kontroly provedené odborem sociálních věcí nebo
kontroly krajského úřadu.

orgánem

o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona.
p) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
q) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vrátit poskytovateli zpět
dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně
vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.

Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků
z prodlení.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
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Článek V.
Ostatní ujednání
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodní firmy), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že
o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením………..č. …………….ze dne……

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet vč. plánu čerpání dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje
Příloha č. 2 – Doklad osvědčující právní subjektivitu příjemce
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Příloha č. 45 k usnesení č. 92/10Z/2013
Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2020 – dodatek č. 2

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE – DODATEK
Č. 2
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, samostatný referent odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Vítem Mandíkem – primátorem města Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Vít Mandík – primátor města Ústí nad Labem
E-mail/telefon: podatelna.magistrat@mag-ul.cz, 475 210 867
IČ:
00081531
DIČ:
Bank. spojení: 90050001125411/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML 2020, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 č. 27/23Z/2011,
o poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace PD stavby „Ústí nad Labem – Brná – kanalizace III.
etapa“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2013. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

Ing. Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem
příjemce
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Příloha č. 46 k usnesení č. 92/10Z/2013
Příloha č. 2

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/ SML2017

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE – DODATEK
Č.1
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, samostatný referent odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Obec Nové Dvory
Sídlo:
Nové Dvory č.p. 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený:
Martinem Hejnou – starostou obce Nové Dvory
Kontaktní osoba: Martin Hejna – starosta obce Nové Dvory
E-mail/telefon: obec@nove-dvory.cz / 416 861 237
IČ:
00264113
DIČ:
Bank. spojení: 10826471/0100 Komerční banka, a.s.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML2017, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 č. 27/23Z/2011,
o poskytnutí dotace obci Nové Dvory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
na realizaci stavby „Nové Dvory, Chvalín – splašková kanalizace 2. etapa.“, takto:

strana 1 / 2

Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2015. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

V Nových Dvorech dne

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

Martin Hejna
starosta obce Nové Dvory
příjemce

strana 2 / 2

Příloha č. 47 k usnesení č. 92/10Z/2013
Příloha č. 3

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2439 – dodatek č. 4

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE – DODATEK
Č. 4
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, samostatný referent odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.

Příjemce
Městys Peruc
Sídlo:
Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
Zastoupený:
Antonínem Lancem – starostou městyse Peruc
Kontaktní osoba: Antonín Lanc – starosta městyse Peruc
E-mail/telefon: lanc@peruc.cz, 415 697 049
IČ:
00265331
DIČ:
CZ00265331
Bank. spojení: 1020821329/0800 Česká spořitelna, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML 2439, uzavřené
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011,
o poskytnutí dotace městysi Peruc z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
na realizaci projektové dokumentace stavby „Telce – ČOV a kanalizace“, takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 1. 2014. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

V Ústí nad Labem dne

V Peruci dne

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

Antonín Lanc
starosta městyse Peruc
příjemce
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Příloha č. 48 k usnesení č. 94/10Z/2013
Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 30.10.2013 - Bod
okres

ORP

obec

Navrhovaná
změna
PRVKÚK
č. 21

část název části požadavek
kódu obce
od

- Příloha č.1 - Navrhovaná změna PRVKÚK
projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady realizace

typ změny

tis. Kč

1

Děčín

Varnsdorf Dolní
Podluží

0331. Dolní
01
Podluží

Obec Dolní
Podluží

25 714 Kč

Obec Dolní
Podluží

Žádost o
změnu
PRVKÚK

2015

kanalizace
a 2x ČSOV

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2013

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)
rok 2013 / 2014 /
obec

1111

1111

1200

400

400

21

ne

důvod
neekonomičnost

ne

investice do
roku 2015 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

8 600

11 746

PRVKÚK:
Obec Dolní Podluží nemá soustavnou kanalizační síť, téměř polovina (26%) obyvatel je odkanalizována třemi samostatnými kanalizačními systémy včetně ČOV. Ve střední části obce je gravitační oddílná splašková kanalizace s mechanicko biologickou ČOV I. Na tuto
kanalizaci jsou napojeni obyvatelé včetně vybavenosti služeb (obecní úřad, pošta, kadeřnictví, základní škola, školní jídelna, zubní ordinace atd.). Část odpadních vod od školy je přečerpávána přechodem přes Lužničku, přítok do ČOV je gravitační. Vyčištěné vody jsou
zaústěny do potoka Lužnička. V západní části obce je gravitační oddílná splašková kanalizace s mechanicko-biologickou ČOV II., na kterou je napojeno obyvatelstvo včetně vybavenosti služeb (nádraží ČD, restaurace, kino, vinárna). Přítok do ČOV je čerpán přes ČS,
vyčištěné vody jsou vypouštěny do Lužničky. Ve střední části obce u Hladíků je vubudována oddílná splašková gravitační kanalizace s mechanicko-bilogickou ČOV III., na tuto větev je kromě obyvatel napojena mateřská škola. Přítok do ČOV je čerpán. Vyčištěné vody jsou
zaústěny do potoka Lužnička. Ve zbývající části obce jsou splašky likvidovány v bezodtokých jímkách (34% obyvatel), s vyvážením na ČOV Varnsdorf, nebo v septicích s přepadem do vodoteče (30%) a do vsaků (10%). V obci je vybudována stará dešťová kanalizace,
která odvádí 60% dešťových vod do potoka Lužnička, zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.
Do roku 2005 se předpokládala výstavba nové ČOV IV. PX 90 EO, kanalizační sběrač DN 300 dl. 670 m, DN 200 v délce 340 m a PVC DN 160 v délce 45 m (přepad). Další ČOV V. pro 120 EO a kanalizace DN 300 dl. 800 m bude vybudována do roku 2015. Za tento
časový horizont je z ekonomických důvodů odsunuta výstavba centrální ČOV Dolní Podluží pro 1 500 EO s kanalizačním sběračem DN 300 dl. 5,5 km.
Změna:
Finální likvidace odpadních vod z východní části obce bude na dostatečně kapacitní ČOV Varnsdorf. Výstavba bude rozdělena do dvou etap.
V I. etapě bude realizována splašková kanalizace na levém břehu Lužničky. Celkem se uvažuje s výstavbou gravitačního sběrače DN 250 v délce 2 395,5 m. Do kanalizačního systému bude napojen i závod TOS Varnsdorf, který má v současné době vlastní ČOV.
Gravitační část bude zakončena novou čerpací stanicí ČSOV 1, odtud budou odpadní vody čerpány výtlakem DN 80 v délce 1 345 m do stávající ČSOV Pěnkavčí vrch (součást kanalizačního systému Varnsdorf). V rámci I. etapy se uvažuje s napojením 540 EO: z toho
200 EO (napojované nemovitosti), 240 EO (závod TOS), 100 EO (nemovitosti, které jsou v současné době svedeny na ČOV TOSu). ČSOV 1 je navržena jako podzemní objekt a bude vybavena dvěma čerpadly o výkonu Q = 2,6 l/s, z nichž jedno bude rezervní.
V rámci II. etapy bude realizována kanalizace na pravém břehu Lužničky. Celkem se uvažuje s výstavbou gravitačního sběrače DN 250 v délce 1 401 m. Gravitační část kanalizace bude zakončena novou čerpací stanicí ČSOV 2, odkud budou odpadní vody přečerpávány
do šachty na kanalizaci realizovanou v rámci I. etapy a následně svedeny společně do ČSOV 1. Odtud budou odpadní vody přečerpány do kanalizačního systému Varnsdorf. V rámci II. etapy se uvažuje s napojením 200 EO. ČSOV 2 je navržena jako podzemní objekt a
bude vybavena dvěma čerpadly o výkonu Q = 2,0 l/s , z nichž jedno bude rezervní. Po napojení II. etapy bude nutná výměna čerpadel ČSOV 1 za čerpadla o výkonu Q = 3,5 l/s. Realizace II. etapy vyžaduje výměnu čerpadel za čerpadla o výkonu Q = 4,7 l/s a dostavbu
akumulační jímky o objemu V = 6,3 m3 u ČSOV Pěnkavčí vrch. Další ČOV V. a kanalizace DN 300 dlouhá 800 m bude vybudována do roku 2015. S výstavbou centrální ČOV pro celou obec se neuvažuje.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod z východní části obce na dostatečně kapacitní ČOV Varnsdorf namísto výstavby ČOV pro 90 EO. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele
ve výši 21 428 Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Dolní Podluží, změna výrazně zlepší likvidaci odpadních vod v obci.
2

Litoměřice Lovosice

Velemín

0207. Dobkovičky Obec
06
Velemín

8 038 Kč

Obec Velemín Žádost o
změnu
PRVKÚK

2015

kanalizace
a ČOV
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18

18
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ne

ne

3 349

4 019

PRVKÚK:
V místní části obce Velemín - Dobkovičky není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (80 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Velemín do vzdálenosti 4 km a v septicích (20 %), jejichž přepady se
zasakují do terénu. V Dobkovičkách je jedna stoka staré dešťová kanalizace. Je pravděpodobně z betonových trub DN 500 mm. Nejsou na ní téměř žádné šachty, její technický stav a přesnou trasu se nepodařilo zjistit. Zaústěna je do příkopu pod obcí. Zbylé dešťové vody
jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.
S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V
cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Velemín a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
Změna:
Pro zajištění odkanalizování místní části obce Velemín - Dobkovičky je navržena gravitační splašková kanalizace se zakončením na novostavbě biologické, kontejnerové ČOV pro 100 EO. Kanalizační systém bude tvořen páteřní stokou DN 250 v délce 1608,4 m a
odbočnými řády DN 150 v délce 272 m. Stoky budou vedeny v místních komunikacích a podél nich.
Závěr: Navržená koncepce umožňuje odvádění a čištění odpadních vod v nově vybudované kontejnerové ČOV. Čištění odpadních vod tak nebude závislé na jednotlivých majitelích nemovitostí. Navrhované řešení vykazuje podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného
trvale bydlícího obyvatele ve výši 75 123 Kč/obyvatele. Doporučuje se změna PRVKÚK pro odvádění a čištění odpadních vod v místní části obce Velemín - Dobkovičky, změna výrazně zlepší likvidaci odpadních vod v obci.
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Výzva č. 46

Projekty Ústeckého kraje připravované pro výzvy ROP Severozápad, stav k 30/10/2013
Oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky)
Labská stezka č. 2 - etapa 2
Cyklostezka Ploučnice

17.10.201329.11.2013

Výzva č. 47

CELKEM

Oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky)
Labská stezka č. 2 – etapa 3
Cyklostezka Chomutov - Strupčice

18.11.2013-20.12.2013
18.11.2013-20.12.2013

Výzva č. 50

Výzva č. 49

CELKEM

1.11.-18.12.2013

Výzva č. 48

Oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast
školství)
Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna

DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)

Oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury reg. a nadreg. významu
Nová komunikace u města Chomutova

Celkové způsobilé
Požadovaná dotace
Spoludfinancování
výdaje
ROP (85 %)
ÚK (15%)
Alokace výzvy
264 566 000,00 Kč
224 881 100,00 Kč
39 684 900,00 Kč
115 511 000,00 Kč

98 184 350,00 Kč

17 326 650,00 Kč

380 077 000,00 Kč

323 065 450,00 Kč

57 011 550,00 Kč

323 000 016,00 Kč

Celkové způsobilé
Požadovaná dotace
Spoludfinancování
výdaje
ROP (85 %)
ÚK (15%)
Alokace výzvy
165 410 000,00 Kč
140 598 500,00 Kč
24 811 500,00 Kč
78 739 058,16 Kč

66 928 199,44 Kč

11 810 858,72 Kč

244 149 058,16 Kč

207 526 699,44 Kč

36 622 358,72 Kč

Celkové způsobilé
výdaje

Požadovaná dotace
ROP (85 %)

Spoludfinancování
ÚK (15%)

156 013 000,00 Kč

132 611 050,00 Kč

23 401 950,00 Kč

18 351 000,00 Kč

15 598 350,00 Kč

2 752 650,00 Kč

174 364 000,00 Kč

148 209 400,00 Kč

26 154 600,00 Kč

198 000 000,00 Kč

161 896 000,00 Kč

137 611 600,00 Kč

24 284 400,00 Kč

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

370 568 000,00 Kč

314 982 800,00 Kč

55 585 200,00 Kč

REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II240

196 049 000,00 Kč

166 641 650,00 Kč

29 407 350,00 Kč

34 801 303,00 Kč

29 581 107,55 Kč

5 220 195,45 Kč

203 171 000,00 Kč

172 695 350,00 Kč

30 475 650,00 Kč

1 671 586 303,00 Kč

1 420 848 357,55 Kč

250 737 945,45 Kč

OK III/2524 Chomutov
CELKEM
Oblast podpory 4.3 – Rozvoj dopravní infrastruktury reg. a nadreg. významu
Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu
CELKEM
CELKEM ZA VŠECHNY OBLASTI PODPORY

Alokace výzvy

310 000 008,00 Kč

Celkové způsobilé
Požadovaná dotace
Spoludfinancování
výdaje
ROP (85 %)
ÚK (15%)
Alokace výzvy
705 101 000,00 Kč
599 335 850,00 Kč
105 765 150,00 Kč

Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice

REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Břežany

11.12.201322.1.2013

Příloha č. 1
Alokace - Požadovaná
dotace

-65 434,00 Kč
Požadovaná dotace alokace

-9 526 699,44 Kč

Oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast
Celkové způsobilé
Požadovaná dotace
Spoludfinancování
Alokace - Požadovaná
školství)
výdaje
ROP (85 %)
ÚK (15%)
Alokace výzvy
dotace
Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední
16 500 000,00 Kč
14 025 000,00 Kč
2 475 000,00 Kč
škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková
organizace)
Modernizace výuky technických a stavebních oborů, Zateplení objektu stravovny a
45 947 073,00 Kč
39 055 012,05 Kč
6 892 060,95 Kč
společenské části (Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
Čelakovského 5, příspěvková organizace)
Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola
6 518 584,00 Kč
5 540 796,40 Kč
977 787,60 Kč
sociální Šluknov, T.G.Masaryka 580, příspěvková organizace)
Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech
35 500 304,00 Kč
30 175 258,40 Kč
5 325 045,60 Kč
(Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace)
Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří
10 960 000,00 Kč
9 316 000,00 Kč
1 644 000,00 Kč
(Střední odborná škola služeb a střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace)
115 425 961,00 Kč
98 112 066,85 Kč
17 313 894,15 Kč
180 000 000,00 Kč
81 887 933,15 Kč
CELKEM

CELKEM

Výzva č. 53

Příloha č. 49 k usnesení č. 100/10Z/2013

1 940 000 016,00 Kč

Celkové způsobilé
Požadovaná dotace
Spoludfinancování
výdaje
ROP (85 %)
ÚK (15%)
Alokace výzvy
10 000 000,00 Kč
8 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
10 000 000,00 Kč

8 500 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

2 595 602 322,16 Kč

2 206 261 973,84 Kč

389 340 348,32 Kč

20 000 000,00 Kč

Alokace - Požadovaná
dotace

161 790 608,00 Kč
Alokace - Požadovaná
dotace

519 151 658,45 Kč
Alokace - Požadovaná
dotace
11 500 000,00 Kč

