B)

A)

Pozemková
parcela

Výměra
Druh
parcel v
parcely
m2

Způsob
využití

1

Katastrální
území

Poznámka

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převodu nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje, a to:

bere na vědomí
informaci o plnění odkládacích podmínek obsažených v usnesení zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 9/16Z/2014/C/2 ze dne 9. 6. 2014 a č. 17/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015 tak, jak je
uvedeno v důvodové zprávě

Usnesení č. 3/109R/2016
SPZ Triangle – uzavření kupní smlouvy se společností Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje
upravený program 109. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016

Usnesení č. 2/109R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 109. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Mgr. Martina Kliku, MBA
2. paní Jitku Sachetovou

Usnesení č. 1/109R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání

z 109. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 15. 4. 2016 od 14:10 hodin do 14:55 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení

Rada Ústeckého kraje

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.
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554/105

manipulační
Tatinná
plocha

manipulační
Tatinná
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

17195

1514

36329

20116

25752

139633

177

801/18

801/19

801/108

801/6

801/104

801/50

801/97

801/98

2

manipulační
Nehasice
plocha

ostatní
97960
plocha

podle geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
podle geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/19 o výměře 18709 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
podle geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/6 o výměře 56467 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkových parcel:
část pozemkové parcely č. 801/8 díl
"e" o výměře 12776 m2, část
pozemkové parcely č. 801/50 díl "f"
o výměře 12976 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/1 o výměře 228356 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/1 o výměře 228356 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem

zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec na listu vlastnictví číslo 31 a 104,

12038

554/104

odděleno od pozemkových parcel:
část pozemkové parcely č. 554/1 díl
"a" o výměře 8730 m2, část
pozemkové parcely č. 554/7 díl "b"
o výměře 724 m2, část pozemkové
parcely č. 554/8 díl "c" o výměře
2583 m2, podle geometrického
plánu č. 166-99/2014, který byl
ověřen panem Ing. Pavlem Černým
dne 30.4.2014, spis č. 159/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
554/8 o výměře 138495 m2, podle
geometrického plánu č. 16699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis č. 159/2014

801/17

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

Nehasice

Nehasice

ostatní
dopravní
plocha
sportoviště,
rekreační
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

3

manipulační
Nehasice
plocha

ostatní
plocha

ostatní
1836
plocha

509

801/16

115054

801/103

7397

15383

801/102

801/106

9721

801/101

56773

6692

801/99

801/3

1685

801/100

podle geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis. č. 157/2014

odděleno od pozemkové parcely č.
801/2 o výměře 12431 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/2 o výměře 12431 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/4 o výměře 159738 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/4 o výměře 159738 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č.801/4 o výměře 159738 m2, podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014
odděleno od pozemkových parcel:
pozemková parcela č. 801/3 o
výměře 8367 m2, pozemková
parcela č. 801/10 o výměře 12864
m2, pozemková parcela č. 801/11 o
výměře 1562 m2, část pozemkové
parcely č. 801/12 díl "a" o výměře
16444 m2, část pozemkové parcely
č. 801/28 díl "b" o výměře 17535
m2, podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
801/15 o výměře 7745 m2 podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis. č. 157/2014

Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis č. 157/2014

4231

ostatní
plocha

manipulační
Nehasice
plocha

4458

16282

7400

5532

836/86

836/9

836/18

836/83

836/21
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manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

4

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce
ostatní
plocha

Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

ostatní
plocha
manipulační
plocha
manipulační
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

ostatní
plocha

ostatní
plocha
ostatní
70
plocha

385

836/84

836/37

12858

1010/11

odděleno od pozemkové parcely č.
836/13 o výměře 4503 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis č. 158/2014
odděleno od pozemkových parcel:
část pozemkové parcely č. 836/1 díl
"a" o výměře 8810 m2, pozemková
parcela č. 836/8 o výměře 1616 m2,
pozemková parcela č. 836/9 o
výměře 5856 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis č. 158/2014
odděleno od pozemkových parcel:
pozemková parcela č. 836/7 o
výměře 915 m2, část pozemkové
parcely č. 836/16 díl "b" o výměře
3429 m2, pozemková parcela č.
836/18 o výměře 3056 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis č. 158/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
836/10 o výměře 5584 m2 podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4. 2014,
spis. č. 158/2014

odděleno od pozemkových parcel:
část pozemkové parcely č. 1010/11
díl "c" o výměře 3849 m2, část
pozemkové parcely č. 1010/16 díl
"d" o výměře 9009 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis č. 158/2014
odděleno od pozemkové parcely č.
836/11 o výměře 389 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis č. 158/2014

zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec na listu vlastnictví číslo 137,

801/107

odděleno od pozemkové parcely č.
801/17 o výměře 6068 m2 podle
geometrického plánu č. 19699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 29.4.2014,
spis. č. 157/2014

ostatní
plocha

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

ukládá
panu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2016

5

b)volí
v souladu s § 35 odst. 2, písm. p) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Radka Vonku, předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje s účinností ode dne 26. 4. 2016 a stanoví v návaznosti na usnesení

a)odvolává
v souladu s § 35 odst. 2, písm. p) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Vladislava Rašku, z funkce předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje k 25. 4. 2016.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

návrh zastupitelského klubu ODS, který bude předložen k projednání na 29. Zastupitelstvu
Ústeckého kraje, konaného dne 25. 4. 2016, v následujícím znění:

A) bere na vědomí

Usnesení č. 4/109R/2016
Kontrolní výbor ZÚK - personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání

C)

10294

odděleno od pozemkové parcely č.
836/15 o výměře 10435 m2 podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne 30.4.2014,
spis. č. 158/2014

zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 482,
společnosti Nexen Tire Corporation Czech s.r.o., IČ: 03614131, z důvodu snižování
nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, prostřednictvím vzniku nových pracovních míst
v průmyslové zóně Triangle, za zvýhodněnou kupní cenu ve výši 1 €/m2,
a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

836/88

836/17

836/19

836/20

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

manipulační
plocha
manipulační
plocha
manipulační
plocha
manipulační
plocha

ostatní
plocha
ostatní
497
plocha
ostatní
1397
plocha
ostatní
9938
plocha

836/89

5565

podle geometrického plánu č. 4088/2015, který byl ověřen panem Ing.
Pavlem Černým 15.1.2015, spis. č.
20/2015

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

ostatní
3762
plocha

836/12

836/14

podle geometrického plánu č. 4088/2015, který byl ověřen panem Ing.
Pavlem Černým dne 15.1.2015, spis.
č. 20/2015

manipulační Staňkovice
plocha
u Žatce

ostatní
5580
plocha

B)

A)

-

-

-

-

6

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nebytových prostor, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016

rozhoduje
o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Ústeckým krajem a společností
Slovanka - Rubín s.r.o., se sídlem: Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
46713638, od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Předmětem
nájmu upraveného touto nájemní smlouvou jsou prostory v budově „A“, Velká Hradební
3118/48, která se nachází na p. č. 2431/6 v k. ú. Ústí nad Labem - jídelna 176,6 m2, hyg.
zař. 13,8 m2, sklad potravin 9,3 m2, umývárna nádobí 6,2 m2, teplá přípravna 24,4 m2,
příruční sklad 4,2 m2, chladírna nápojů 14,2 m2, manipulační prostor 43 m2, umývárna stol.
nádobí 22,4 m2, příruční sklad 6,3 m2, chodba 47 m2, sklad 11,6 m2, sklad smetí 5,5 m2,
chlazený sklad odpadků 10,2 m2, strojovna chlazení 2,6 m2, šatna 13,1 m2, umývárna 3,8
m2, umývárna 4,1 m2, šatna 6 m2, WC 3 m2, WC 3,3 m2, příjem 8,6 m2, úklidová komora
2,5 m2, zázemí prodejny 9,9 m2, které se nachází v 1. PP a přípravna stravy 40 m2, jídelna
97,2 m2, výdej 20 m2, WC 2,6 m2, úklidová komora 2 m2, které se nachází v 2.NP a sklady
11 m2 v 1. PP
o výši nájemného za užívání předmětu nájmu (a věcí movitých tvořících jeho zařízení), které
činí 26.889,- Kč včetně DPH za měsíc
o stanovení maximální ceny v bufetu KÚ: oběd č. 1+2 ve výši 66,- Kč, oběd č. 3 ve výši 71,Kč, polévka 17,- Kč
o povinnosti nájemce v případě plánovaného zvýšení cen obědů oznámit tuto skutečnost
písemně pronajímateli minimálně 2 měsíce předem, a to pod sankcí za porušení této
povinnosti možnosti odstoupení od smlouvy pronajímatelem.

Usnesení č. 5/109R/2016
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada Ústeckého kraje po projednání

Oldřichu Bubeníčkovi hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2016

C) u k l á d á

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 35 odst. 2 písm. q) a § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí odměny Ing.
Vladislavu Raškovi, po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje.

B) navrhuje

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2012 písmeno B) ze dne 20. 11. 2012 jeho
uvolnění pro výkon této funkce od 26. 4. 2016.

ukládá

B)

7

souhlasí
s realizací investiční akce společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. se sídlem
Rumburk, Jiráskova 1378/4, PSČ 408 01, IČ: 61538990, - „Lužická nemocnice a poliklinika,
a.s. – obnova zastaralého přístrojového vybavení“, financovaného v rámci systému
programového financování v resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky

A)

Usnesení č. 9/109R/2016
Udělení souhlasu s realizací investiční akce zařazené do státního rozpočtu kapitoly Ministerstva
zdravotnictví ČR – „Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. – obnova zastaralého přístrojového
vybavení“
Rada Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nabytí finančních prostředků ve výši 225 016 000,- Kč od Státního
fondu dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 a uzavření
Smlouvy č. 48S/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Usnesení č. 8/109R/2016
Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2016
Rada Ústeckého kraje po projednání

souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, se zapojením organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. do
grantového programu Erasmus+

Usnesení č. 7/109R/2016
Zapojení příspěvkové organizace do grantového projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání

hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 25. 4. 2016

B) u k lá d á

A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 35 odst. 2 písm. q) a § 50 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí odměny Ing.
Dagmar Waicové, po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu uvolněné členky Zastupitelstva
Ústeckého kraje

Usnesení č. 6/109R/2016
Přiznání odměny uvolněnému zastupiteli při zániku mandátu
Rada Ústeckého kraje po projednání

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/109R/2016

Příloha č. 1 k usnesení č. 3/109R/2016

Seznam příloh:

8

– Smlouva č. 48S/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016

– Kupní smlouva

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zaslat stanovisko kraje k realizaci
investiční akce dle bodu A) tohoto usnesení společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
se sídlem Rumburk, Jiráskova 1378/4, PSČ 408 01, IČ: 61538990,
Termín: 30. 4. 2016

K6442379/1.0/04 Apr 2016

Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.

a

Ústeckým krajem

Mezi

Kupní smlouva

Příloha č. 1 k usnesení č. 3/109R/2016

Kupní cena .................................................................................................................................... 6
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Předmět smlouvy........................................................................................................................... 1

Strana

1

Obsah

Obsah

Nexen Tire Corporation Czech s.r.o., společností založenou podle zákonů České republiky, se
sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 03614131, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 234656, kterou zastupuje pan KYU
UK KIM (dále jen „Kupující”);

(2)

Kupující má v úmyslu vybudovat na Pozemcích Závod.
Dne 25. června 2014 Strany, město Žatec, Česká republika, a CzechInvest uzavřely investiční
smlouvu (dále jen „Investiční smlouva”), která předpokládá uzavření této Smlouvy na základě
dříve uzavřené budoucí kupní smlouvy. Strany se dohodly, že Smlouva bude uzavřena bez toho,
aby před jejím uzavřením byla uzavřena budoucí kupní smlouva.

(B)
(C)

554/104

Pozemková
parcela

12038

ostatní
plocha

Výměr
a
Druh
parcel parcely
v m2

manipulač
ní plocha

Způsob
využití

1

Tatinná

Katastráln
í území

odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 554/1 díl "a" o výměře 8730
m2, část pozemkové parcely č.
554/7 díl "b" o výměře 724 m2,
část pozemkové parcely č. 554/8
díl "c" o výměře 2583 m2, podle
geometrického plánu č. 16699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 159/2014

Poznámka

Prodávající tímto prodává Kupujícímu následující pozemky společně s veškerými jejich
součástmi a příslušenstvím a Kupující tímto kupuje tyto pozemky od Prodávajícího a zavazuje se
za ně uhradit Kupní cenu stanovenou v článku 2 níže:

Předmět smlouvy
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A PROTO, S OHLEDEM NA VZÁJEMNÉ SLIBY A ZÁVAZKY ZDE OBSAŽENÉ, SE STRANY
DOHODLY TAKTO:

Prodávající je výlučným vlastníkem Pozemků definovaných v článku 1 níže.

(A)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(Prodávající a Kupující jsou dále společně nazýváni „Strany” a jednotlivě „Strana”)

Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
DIČ: CZ70892156, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kód banky (BIC): GIBACZPX, číslo
účtu (IBAN): CZ 36 0800 0000 0000 0122 5172, který zastupuje hejtman pan Oldřich Bubeníček
(dále jen „Prodávající”); a

(1)

MEZI:

TATO SMLOUVA (dále jen „Smlouva”) byla uzavřena dne [●]

25752

139633

801/50

801/97
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20116

801/104

1514

801/108

36329

17195

801/19

801/6

97960

78

801/18

554/105

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

2

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Tatinná

odděleno od pozemkové parcely
č. 554/8 o výměře 138495 m2,
podle geometrického plánu č.
166-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 159/2014
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/19 o výměře 18709 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/6 o výměře 56467 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 801/8 díl "e" o výměře 12776
m2, část pozemkové parcely č.
801/50 díl "f" o výměře 12976
m2, podle geometrického plánu
č. 196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/1 o výměře 228356 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014

1685

6692

9721

15383

115054

56773

801/100

801/99

801/101

801/102

801/103

801/3
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177

801/98

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

3

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

odděleno od pozemkové parcely
č. 801/1 o výměře 228356 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/2 o výměře 12431 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/2 o výměře 12431 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/4 o výměře 159738 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/4 o výměře 159738 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č.801/4 o výměře 159738 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkových
parcel: pozemková parcela č.
801/3 o výměře 8367 m2,
pozemková parcela č. 801/10 o
výměře 12864 m2, pozemková
parcela č. 801/11 o výměře 1562
m2, část pozemkové parcely č.
801/12 díl "a" o výměře 16444
m2, část pozemkové parcely č.
801/28 díl "b" o výměře 17535
m2, podle geometrického plánu
č. 196-99/2014, který byl ověřen

manipulač
ní plocha
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836/86

836/21

836/37

manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha
ostatní
70
plocha

ostatní
plocha
4458

13

385

836/84

ostatní
plocha

12858

1010/11

manipulač
ní plocha

4231

801/107

ostatní
plocha

4

sportoviště
, rekreační Nehasice
plocha

manipulač
ní plocha

801/17

Nehasice

ostatní
dopravní
plocha

podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis. č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/17 o výměře 6068 m2
podle geometrického plánu č.
Nehasice
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis. č. 157/2014
odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 1010/11 díl "c" o výměře 3849
m2, část pozemkové parcely č.
Staňkovice
1010/16 díl "d" o výměře 9009
u Žatce
m2, podle geometrického plánu
č. 396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 836/11 o výměře 389 m2,
Staňkovice podle geometrického plánu č.
u Žatce
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
odděleno od pozemkové parcely
č. 836/13 o výměře 4503 m2,
Staňkovice podle geometrického plánu č.
u Žatce
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014

Nehasice

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
1836
plocha

ostatní
plocha

801/16

7397

ostatní
509
plocha

801/106

odděleno od pozemkové parcely
č. 801/15 o výměře 7745 m2
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis. č. 157/2014

panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014

manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha

ostatní
plocha
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836/88

836/17

836/19

836/20

836/14

ostatní
plocha
ostatní
497
plocha
ostatní
1397
plocha
ostatní
9938
plocha
ostatní
plocha
10294

5565

3762

836/89

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha
5580

836/12

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha
5532

836/83

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

7400

836/18

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

16282

836/9

5

odděleno od pozemkové parcely
Staňkovice č. 836/15 o výměře 10435 m2
u Žatce
podle geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl ověřen

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

Staňkovice
u Žatce

Staňkovice
u Žatce

Staňkovice
u Žatce

Staňkovice
u Žatce

Staňkovice
u Žatce

odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 836/1 díl "a" o výměře 8810
m2, pozemková parcela č. 836/8
o výměře 1616 m2, pozemková
parcela č. 836/9 o výměře 5856
m2, podle geometrického plánu
č. 396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
odděleno od pozemkových
parcel: pozemková parcela č.
836/7 o výměře 915 m2, část
pozemkové parcely č. 836/16 díl
"b" o výměře 3429 m2,
pozemková parcela č. 836/18 o
výměře 3056 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 836/10 o výměře 5584 m2
podle geometrického plánu č.
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4. 2014, spis. č. 158/2014
podle geometrického plánu č.
408-8/2015, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
15.1.2015, spis. č. 20/2015
podle geometrického plánu č.
408-8/2015, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým
15.1.2015, spis. č. 20/2015

Bylo dohodnuto, že kromě DPH splatné v souvislosti s prodejem majetku podléhajícího
DPH zahrnuje Kupní cena veškeré daně a poplatky splatné v souvislosti s převodem
Pozemků.
Kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu na bankovní účet Prodávajícího č. (IBAN): CZ
36 0800 0000 0000 0122 5172, vedený u České spořitelny, a.s., kód banky (BIC):
GIBACZPX (nebo na jiný účet, jehož číslo Prodávající případně sdělí) ve lhůtě dvou
měsíců ode dne, kdy bude Kupující zapsán do Katastru nemovitostí jako vlastník
Pozemků bez jakýchkoliv Zatížení s výjimkou Povolených Zatížení Pozemků.
Prodávající je ze zákona povinen uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Prodávající se
tímto zavazuje uhradit daň z nabytí nemovitých věcí k datu její splatnosti a ve správné
výši. Prodávající se zavazuje odškodnit Kupujícího za veškeré škody, náklady a výdaje
vzniklé Kupujícímu v důsledku skutečnosti, že Prodávající nesplnil svou povinnost uhradit
daň z nabytí nemovitých věcí, zejména částky uhrazené Kupujícím na základě zákonného
ručení za povinnost Prodávajícího uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.

2.2

2.3

2.4

Riziko vzniku nahodilé škody na Pozemcích přechází na Kupujícího v okamžiku předání
Pozemků uvedeném v článku 3.1.
Prodávající tímto uděluje Kupujícímu svůj souhlas s podáním návrhu na zahájení řízení o
vydání stavebního povolení a jakéhokoliv dalšího správního řízení nezbytného pro
přípravu a realizaci záměrů Kupujícího v souvislosti s Projektem. Na žádost Kupujícího
Prodávající udělí Kupujícímu příslušnou plnou moc.
Po předání Pozemků nebo, s písemným souhlasem Prodávajícího, který nebude
bezdůvodně odepřen, před předáním Pozemků bude Kupující oprávněn provést skrývku
ornice z Pozemků a provádět na Pozemcích zarovnávací a stavební práce.

3.2
3.3

3.4

4.1

6

Strany se zavazují podepsat a Prodávající se zavazuje doručit Katastrálnímu úřadu návrh
na vklad vlastnických práv Kupujícího k Pozemkům do Katastru nemovitostí ve formě
požadované platnými právními předpisy (dále jen „Návrh”), a to do pěti pracovních dnů

Vklad vlastnického práva k Pozemkům

Prodávající se zavazuje předat Pozemky Kupujícímu do 10 dnů od uzavření této Smlouvy.
Strany se zavazují vyhotovit a podepsat protokol o předání Pozemků, ve kterém bude
popsán skutečný stav Pozemků ke dni předání; návrh tohoto protokolu vyhotoví Kupující.

3.1

Předání

Sjednaná kupní cena Pozemků činí 654.104 Euro a DPH dle platných právních předpisů
(dále jen „Kupní cena”), bude-li se na převod Pozemků tato daň vztahovat.

2.1

Kupní cena

K6442379/1.0/04 Apr 2016
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3

2

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, (dále jen
„Pozemky”). Výše citované geometrické plány jsou přiloženy jako Příloha 4.

panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis. č. 158/2014

7

Prodávající je oprávněn využít nabídky na koupi Pozemků nebo jakékoliv jejich
části buď zcela, nebo pouze zčásti.
5.2.2

Ukončení

Prodávající je povinen sdělit svůj úmysl využít předkupního práva ve lhůtě tří
kalendářních měsíců („Lhůta”). Lhůta začíná běžet první den měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka na
koupi Pozemků nebo jakékoliv jejich části. Prodávající je povinen doručit výše
uvedené oznámení Kupujícímu nejpozději k poslednímu dni Lhůty; a

V případě, že bude mít Kupující v úmyslu převést vlastnické právo k Pozemkům (nebo
k jakékoliv jejich části) na jakoukoliv třetí osobu (bez ohledu na to, zda má být tento
převod úplatný či bezúplatný), zavazuje se, že Pozemky nabídne Prodávajícímu za cenu,
(i) za kterou předtím koupil Pozemky od Prodávajícího (tj. Kupní cenu), nebo (ii) tvořenou
součtem Kupní ceny a rozdílem mezi cenou stanovenou znaleckými posudky (kterými
byly oceněny Pozemky, včetně jejich součástí a příslušenství tak, jak je přesně popsáno
a oceněno ve znaleckých posudcích č. 25/14 a č. 2914-006/2015 OC), které jsou přílohou
č. 5 této Smlouvy, a Kupní cenou v případě, že Kupující uhradil Prodávajícímu Kupní cenu
a takový výše uvedený rozdíl, nebo (iii) odpovídající finální částce, která byla Kupujícím
Prodávajícímu zaplacena v souvislosti s nabytím Pozemků, pokud v případech podle
článku 9.2.6 nebo 9.2.7 této Smlouvy byla uhrazena jiná cena než Kupní cena (podle
bodu (i) výše) nebo Kupní cena a výše uvedený rozdíl (podle bodu (ii) výše). Předkupní
právo zaniká ke dni 30. září 2019. Dále platí, že:

5.2

5.2.1

Ve smyslu ustanovení § 2140 a násl. Občanského zákoníku Kupující tímto jako strana
povinná zřizuje ve prospěch Prodávajícího předkupní právo k Pozemkům jako věcné
právo. Prodávající tímto výše uvedené předkupní právo přijímá. Prodávající nabude toto
předkupní právo vkladem tohoto předkupního práva do Katastru nemovitostí.

5.1

Předkupní právo Prodávajícího

Jestliže Katastrální úřad vydá rozhodnutí, kterým zamítne Návrh, pak se Kupující a
Prodávající zavazují uzavřít novou kupní smlouvu (bude-li to nutné) týkající se Pozemků
(dále jen „Nová smlouva”) a podepíší nový Návrh s podmínkami v podstatném ohledu
obdobnými podmínkám obsaženým v této Smlouvě a v Návrhu a ve formě a obsahu, které
budou pro Katastrální úřad uspokojivé. Jakákoliv taková Nová smlouva nebo nový Návrh
musí být podepsány ve lhůtě 10 pracovních dnů, resp. 30 pracovních dnů, bude-li potřeba
nové projednání v zastupitelstvu Prodávajícího, od data nabytí právní moci rozhodnutí
Katastrálního úřadu, kterým byl zamítnut vklad vlastnických práv Kupujícího
k Pozemkům, nebo jakékoliv jejich části.

4.3
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5

Jestliže Katastrální úřad vydá rozhodnutí, kterým zamítne Návrh, udělí Prodávající
Kupujícímu výlučné právo k bezplatnému užívání Pozemků (výprosa). Kupující je
oprávněn užívat Pozemky na základě takového práva počínaje dnem předání. Prodávající
tímto dále prohlašuje, že nemá v úmyslu požadovat, aby mu byly Pozemky předány zpět
před datem převodu vlastnických práv, pokud bude vyhotoven nový Návrh nebo uzavřena
Nová smlouva (jak je definováno níže).

4.2

od data uzavření této Smlouvy; obě Strany se zavazují, že si poté poskytnou vzájemnou
součinnost, aby zajistily, že vklad vlastnických práv Kupujícího k Pozemkům bude
proveden co nejdříve.

V případě odstoupení od této Smlouvy budou Strany postupovat v souladu se zásadami
dohodnutými v příslušných ustanoveních Investiční smlouvy.
Žádná ze Stran není oprávněna vypovědět nebo jinak ukončit tuto Smlouvu z jiných
důvodů, než z důvodů uvedených v článku 6.1 nebo 6.2 této Smlouvy.

6.3
6.4

Jakýkoliv nárok týkající se prohlášení a záruk k Pozemkům musí být uplatněn na základě
Investiční smlouvy, která upravuje způsob vypořádání mezi Stranami. Žádná Strana není
oprávněna vznášet stejné (duplicitní) nároky na základě této Smlouvy a na základě
Investiční smlouvy.

Kupující si je vědom skutečnosti, že Pozemky mohou být využívány pro účely investičních
záměrů ve výrobním odvětví (s výjimkou zpracovávání surovin), pro účely strategických
služeb, technologických center a v oblasti výzkumu a rozvoje. S předchozím souhlasem
Ministerstva průmyslu a obchodu mohou být Pozemky dále využívány v oblasti logistiky,
facility managementu, odpadového hospodářství, čerpacích stanic či jiných oblastí
plnících funkci podporující oblasti uvedené v bodě 26 Rozhodnutí. Kupující se zavazuje
dodržovat výše uvedený zvláštní způsob užívání Pozemků vyplývající z Rozhodnutí. Pro
vyloučení pochybností Strany uznávají, že s ohledem na povolené způsoby užívání
Pozemků (jak je definováno výše) může být na Pozemcích postaven a provozován Závod
v souladu s povoleným využíváním Pozemků.

8.2
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V souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozvoj
Lokality ze státního rozpočtu a zvláštním účtu Ministerstva financí České republiky –
Změna č. 4, evidenční č. ISPROFIN 2222320014 (dále jen „Rozhodnutí”) je Kupující
povinen každý rok, a to nejpozději k 20. lednu příslušného roku, předložit Prodávajícímu
zprávu o stavu přípravy a realizace Projektu na formuláři, který tvoří přílohu 1. Tato zpráva
musí vždy odrážet stav Projektu ke dni 31. prosince předcházejícího roku. V této zprávě
uvede Kupující název investora, klasifikaci investičního záměru v souladu s klasifikací
OKEČ (CZ-NACE), výměru pozemků ve vlastnictví investora, výměru plochy zastavěné
výrobními závody, výši dosud realizovaných investic a počet dosud vytvořených
pracovních míst. Kupující je povinen přiložit ke zprávě veškerá relevantní rozhodnutí
vydaná příslušnými orgány v daném roce v souvislosti s přípravou a realizací tohoto
investičního záměru (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o
zkušebním provozu). Aby se předešlo pochybnostem, pokud Rozhodnutí tuto povinnost
výkaznictví nestanoví, účinnost tohoto článku zaniká.

8.1

Další prohlášení a závazky Prodávajícího

7.1

Investiční smlouva

V případě, že nastane některá ze skutečností uvedených v článcích 9.2.2, 9.2.3 nebo
9.2.4, pak bude Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. V případě odstoupení
Kupujícího od této Smlouvy je Kupující povinen vrátit Pozemky Prodávajícímu a
Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bez zbytečného odkladu.
Kupující je oprávněn takto odstoupit od této Smlouvy pouze za podmínky, že stav
Pozemků v okamžiku odstoupení je shodný se stavem Pozemků v okamžiku jejich
předání Kupujícímu dle článku 3 této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

6.2
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Jestliže bude Investiční smlouva ukončena odstoupením jakékoliv Strany, je dotyčná
Strana oprávněna odstoupit i od této Smlouvy.

6.1

jestliže Dohoda o poskytnutí hmotné podpory dle článku 6.2.2 Investiční smlouvy
nebude uzavřena předtím, než nastane pozdější z následujících událostí (i)
uplynutí tří měsíců od data účinnosti stavebního povolení k výstavbě Závodu (ve
formě vyhovující Kupujícímu), nebo (ii) 31. října 2016 (avšak s tím, že bude-li
jakékoliv prodlení způsobeno tím, že se kterákoli z Českých Smluvních stran
opozdí při plnění svých povinností podle Investiční smlouvy, nebo tím, že třetí
strany vznesou námitky proti vydání potřebných povolení k Projektu, pak se tento
termín prodlouží o dobu takového zpoždění). Pro vyloučení pochybností jsou
Strany srozuměny s tím, že ke dni uzavření této Smlouvy doba výše uvedeného
zpoždění, o které se prodlužuje výše uvedený termín, činí více než osm měsíců,
bude EK rozhodnuto, že prodej Pozemků dle této Smlouvy za Kupní cenu
představuje porušení pravidel veřejné podpory a EK z tohoto důvodu rozhodne
o navrácení protiprávní podpory, nebo
jestliže MPO vydá Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, jehož součástí
nebude příslib investiční pobídky ve formě převodu Pozemků včetně související
infrastruktury za zvýhodněnou cenu tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí o nabídce
investiční pobídky ze dne 11. listopadu 2015 č.j. MPO 33149/14/62100/01000,

9.2.2

9.2.3

9.2.4

v případě uvedeném v článku 9.2.2 nebo 9.2.4, je Prodávající oprávněn
požadovat, aby Kupující uhradil Prodávajícímu na jeho účet částku ve výši
odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou znaleckými posudky (kterými byly
oceněny Pozemky, včetně jejich součástí a příslušenství tak, jak je přesně
popsáno a oceněno ve znaleckých posudcích č. 25/14 a č. 2914-006/2015 OC),
9.2.6

9

v případě uvedeném v článku 9.2.1, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
na jeho účet částku ve výši odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou
znaleckými posudky, kterými byly oceněny Pozemky, včetně jejich součástí a
příslušenství tak, jak je přesně popsáno a oceněno ve znaleckých posudcích
č. 25/14 a č. 2914-006/2015 OC, které jsou přílohou č. 5 této Smlouvy, a Kupní
cenou,
9.2.5

pak bude Stranami postupováno následovně:

na straně Kupujícího, jako příjemce investiční pobídky dle Zákona o investičních
pobídkách, nastane povinnost zaplatit hodnotu poskytnuté veřejné podpory
poskytovateli investiční pobídky dle § 6a odst. 9 Zákona o investičních
pobídkách,

V případě, že nastane některá z následujících situací:

9.2
9.2.1

Kupující na základě stanoviska MPO 7688/16/61700, ze dne 25. 2. 2016 a na základě
stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-E37/2014/VP10502/2016/420/JŠr, zde dne 18. 3. 2016 vychází z předpokladu, že je oprávněn čerpat
investiční pobídku ve formě převodu Pozemků za zvýhodněnou cenu ještě před vydáním
Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, a proto se zavazuje, že nebude vůči
Prodávajícímu uplatňovat jakoukoliv případnou škodu či újmu z důvodu, že by
v budoucnu bylo EK rozhodnuto, že prodej Pozemků podle této Smlouvy za Kupní cenu
ještě před vydáním Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky představoval porušení
pravidel veřejné podpory a EK z tohoto důvodu rozhodla o navrácení protiprávní podpory.

9.1

Závěrečná ustanovení
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Jakákoliv další vzájemná práva a povinnosti Stran související s prodejem a koupí
Pozemků a další obecná vzájemná práva a povinnosti (např. započtení, oznámení,
postoupení, oddělitelnost apod.), které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními Investiční smlouvy.
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Příloha 1 - Vzor výroční zprávy
Příloha 2 – Kopie usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
Příloha 3 – Kopie zveřejněných záměrů
Příloha 4 – Geometrické plány
Příloha 5 – Znalecké posudky

9.8

o uzavření kupní smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
v souvislosti s projednáním umístění strategického investora v SPZ Triangle
usnesením č. 9/16Z/2014 ze dne 9. 6. 2014 a s ohledem na následné vzájemně
dohodnuté změny usnesením č. …………….ze dne ……………...
9.7.3

Prodávající tímto potvrzuje, že:

9.7

o převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 9/16Z/2014 ze dne 9. 6. 2014 a ve vztahu k tzv. církevním
pozemkům usnesením č. 17/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015. Kopie obou usnesení
tvoří přílohu 2 Smlouvy;

Tato Smlouva byla uzavřena v pěti vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží
dvě vyhotovení Smlouvy a jedno vyhotovení Smlouvy bude přiloženo k návrhu na vklad
vlastnického práva Kupujícího do Katastru nemovitostí.

9.6

9.7.2

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Stranami a Strany
výslovně vylučují možnost měnit tuto Smlouvu jinak než písemně.

9.5

záměr kraje prodat Pozemky byl dle § 18 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 10. 4. 2014 na
úřední desce krajského úřadu a sejmut 14. 5. 2014. Ve vztahu k tzv. církevním
pozemkům byl záměr zveřejněn dne 5. 12. 2014 a sejmut dne 8. 1. 2015.
Z opatrnosti byl záměr týkající se všech Pozemků znovu zveřejněn 17. 12. 2015
a z úřední desky krajského úřadu sejmut dne 19. 1. 2016. Kopie zveřejněných
záměrů tvoří přílohu 3 Smlouvy;

Veškeré pojmy s počátečním velkým písmenem, které nejsou výslovně definovány v této
Smlouvě, mají stejný význam jako v Investiční smlouvě.

9.4

9.7.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.

v případě uvedeném v článku 9.2.3, je Kupující povinen poskytnutou veřejnou
podporu vrátit Prodávajícímu, a to způsobem určeným obecně závaznými
právními předpisy, zejména podle § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje v platném znění.

9.3

9.2.7

které jsou přílohou č. 5 této Smlouvy a Kupní cenou. Prodávající vyzve písemně
k úhradě výše uvedeného rozdílu nebo jeho části Kupujícího a Kupující je
povinen výše uvedený rozdíl nebo jeho část uhradit Prodávajícímu do 60 dnů od
doručení takové výzvy, nebo
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Kupující
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______________________________________

(ověřený podpis)

Prodávající

______________________________________

V Ústí nad Labem dne ________[●]
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Uveďte datum, kdy se investor oficiálně rozhodl umístit svůj závod v průmyslové zóně (např. kupní
smlouva, nájemní smlouva, smlouva o porozumění apod.).

[3]

Výší investice se rozumí plánovaná nebo již uskutečněná investice na pořízení hmotného a
nehmotného majetku dlouhodobé povahy (pozemek, stavba závodu, technologie atd.).

[1]

Doplňte o jaký druh smlouvy na pozemky poskytnuté investorovi se jedná: KS – kupní smlouva,
SSB – smlouva o smlouvě budoucí, NS – nájemní smlouva, JVP – jiné vlastnické právo.
[2] Výrobním objektem se rozumí objekt pro výrobu nebo skladování s touto výrobou přímo
související.

Poznámka:

Datum zahájení investování (mm/rrrr)4:

Předpokládaný počet vytvořených míst celkem do konce roku:

Počet dosud vytvořených prac. míst:

Výše investice ze strany investora (mil. Kč)3:

Z toho plocha zastavěná výrobními objekty (ha)2:

Typ činnosti:

Druh smlouvy1:

Plocha pozemků průmyslové zóny ve vlastnictví investora (ha):

Klasifikace ekonomických činností dle CZ-NACE:

Telefon kontaktní osoby:

E-mail kontaktní osoby:

Jméno kontaktní osoby:

Název firmy (investora),
která již v průmyslové zóně investovala:

Výroční zpráva o stavu obsazenosti Strategické průmyslové zóny Triangle

Příloha 1
Vzor výroční zprávy

K6442379/1.0/04 Apr 2016

13

Kopie usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

Příloha 2
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Kopie záměrů

Příloha 3
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1514

801/108
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36329

17195

801/19

801/6

97960

78

554/105

801/18

12038

554/104

Pozemková
parcela

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

Způsob
využití

ostatní
plocha

Výměr
a
Druh
parcel parcely
v m2

22

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Tatinná

Tatinná

Katastráln
í území

odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 554/1 díl "a" o výměře 8730
m2, část pozemkové parcely č.
554/7 díl "b" o výměře 724 m2,
část pozemkové parcely č. 554/8
díl "c" o výměře 2583 m2, podle
geometrického plánu č. 16699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 159/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 554/8 o výměře 138495 m2,
podle geometrického plánu č.
166-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 159/2014
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/19 o výměře 18709 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014

Poznámka

zveřejňuje záměr výpůjčky a následného prodeje nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje
v k.ú. Tatinná a k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, a k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, a to:

dle zákona č. 129/2000 Sb., § 18 odst. 1

ÚSTECKÝ KRAJ

25752

139633

177

1685

6692

9721

801/50

801/97

801/98

801/100

801/99

801/101
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20116

801/104

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha
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Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

Nehasice

odděleno od pozemkové parcely
č. 801/6 o výměře 56467 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 801/8 díl "e" o výměře 12776
m2, část pozemkové parcely č.
801/50 díl "f" o výměře 12976
m2, podle geometrického plánu
č. 196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/1 o výměře 228356 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/1 o výměře 228356 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/2 o výměře 12431 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/2 o výměře 12431 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/4 o výměře 159738 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
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801/107

801/17

Nehasice

Nehasice

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
dopravní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

4231

ostatní
plocha

manipulač
ní plocha

24

Nehasice

sportoviště
, rekreační Nehasice
plocha

Nehasice

Nehasice

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

Nehasice

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
1836
plocha

509

801/16

56773

801/3

7397

115054

801/103

801/106

15383

801/102

podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis. č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/17 o výměře 6068 m2
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis. č. 157/2014

odděleno od pozemkové parcely
č. 801/4 o výměře 159738 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č.801/4 o výměře 159738 m2,
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkových
parcel: pozemková parcela č.
801/3 o výměře 8367 m2,
pozemková parcela č. 801/10 o
výměře 12864 m2, pozemková
parcela č. 801/11 o výměře 1562
m2, část pozemkové parcely č.
801/12 díl "a" o výměře 16444
m2, část pozemkové parcely č.
801/28 díl "b" o výměře 17535
m2, podle geometrického plánu
č. 196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis č. 157/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 801/15 o výměře 7745 m2
podle geometrického plánu č.
196-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
29.4.2014, spis. č. 157/2014

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha
ostatní
70
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

ostatní
plocha

16282

7400

836/9

836/18
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4458

13

836/86

836/21

836/37

385

836/84

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

12858

1010/11

25

odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 1010/11 díl "c" o výměře 3849
m2, část pozemkové parcely č.
Staňkovice
1010/16 díl "d" o výměře 9009
u Žatce
m2, podle geometrického plánu
č. 396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
odděleno od pozemkové parcely
č. 836/11 o výměře 389 m2,
Staňkovice podle geometrického plánu č.
u Žatce
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
odděleno od pozemkové parcely
č. 836/13 o výměře 4503 m2,
Staňkovice podle geometrického plánu č.
u Žatce
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
odděleno od pozemkových
parcel: část pozemkové parcely
č. 836/1 díl "a" o výměře 8810
m2, pozemková parcela č. 836/8
Staňkovice o výměře 1616 m2, pozemková
u Žatce
parcela č. 836/9 o výměře 5856
m2, podle geometrického plánu
č. 396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014
odděleno od pozemkových
parcel: pozemková parcela č.
836/7 o výměře 915 m2, část
pozemkové parcely č. 836/16 díl
"b" o výměře 3429 m2,
Staňkovice
pozemková parcela č. 836/18 o
u Žatce
výměře 3056 m2, podle
geometrického plánu č. 39699/2014, který byl ověřen panem
Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis č. 158/2014

manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha
manipulač
ní plocha

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha
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836/88

836/17

836/19

836/20

836/14

ostatní
plocha
ostatní
497
plocha
ostatní
1397
plocha
ostatní
9938
plocha

ostatní
plocha
10294

5565

3762

836/89

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

5580

836/12

manipulač
ní plocha

ostatní
plocha

5532

836/83
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odděleno od pozemkové parcely
č. 836/10 o výměře 5584 m2
Staňkovice podle geometrického plánu č.
u Žatce
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4. 2014, spis. č. 158/2014
podle geometrického plánu č.
Staňkovice 408-8/2015, který byl ověřen
u Žatce
panem Ing. Pavlem Černým dne
15.1.2015, spis. č. 20/2015
podle geometrického plánu č.
Staňkovice 408-8/2015, který byl ověřen
u Žatce
panem Ing. Pavlem Černým
15.1.2015, spis. č. 20/2015
Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
odděleno od pozemkové parcely
č. 836/15 o výměře 10435 m2
Staňkovice podle geometrického plánu č.
u Žatce
396-99/2014, který byl ověřen
panem Ing. Pavlem Černým dne
30.4.2014, spis. č. 158/2014
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Účelem této Smlouvy je

Článek 2
Účel Smlouvy

tuto Smlouvu:

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupený hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem
(dále jen „zřizovatel příjemce“)

a

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837
zastoupená ředitelem
Ing. Vladimírem Macholdou
(dále jen „příjemce“)

a

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „poskytovatel“)

Článek 1
Smluvní strany

o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Smlouva č. 48S/2016

Příloha č. 1 k bodu

Příloha č. 2 k usnesení č. 8/109R/2016

Článek 3
Předmět Smlouvy

upravit závazek zřizovatele příjemce k povinné spoluúčasti finančních prostředků na
financování oprav silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví zřizovatele příjemce.

realizovat schválený rozpočet poskytovatele pro r. 2016;

b) pro výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání
s poskytnutými finančními prostředky dle této Smlouvy;

a) pro uvolnění účelově poskytovaných finančních prostředků příjemci;

právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky

zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb, o Státním fondu dopravní
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“);

Článek 4
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

při zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele příjemce na nákladech souvisejících
s financováním silnic II. a III. třídy v jeho vlastnictví.

při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními
prostředky;

při čerpání finančních prostředků;

při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě
shora citovaného zákona podle §2, odst. 1 písm. a) ve prospěch financování výstavby,
modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví zřizovatele
příjemce;

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na r. 2016
schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze
dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení Výboru SFDI č. 1042 ze dne 22. ledna 2016 a
na základě žádosti příjemce ze dne 15. února 2016 a v souladu s Pravidly pro poskytování
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
krajů v roce 2016, v platném znění.

225 016 000 Kč
2

3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku v členění
dle Přílohy č. 3 Smlouvy 48S/2016 celkem částku:

2.

1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto
Smlouvou, tj. financování oprav silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví zřizovatele
příjemce; v rozsahu odpovídajícímu nákladům, které vzniknou příjemci v souvislosti
s realizací akcí v rámci financování silnic II. a III. třídy dle rozpisu akcí odsouhlaseného
Centrální komisí Ministerstva dopravy.

-

-

-

-

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a na základě dohody mezi smluvními stranami je
předmětem této Smlouvy úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních
prostředků, jejich příjemcem a zřizovatelem příjemce

-

-

-

-

spolufinancuje akci, tj. po vyúčtování akce jako celku musí být dodržena povinná
procentuální spoluúčast prostředků zřizovatele příjemce nebo prostředků příjemce
stanovena podle charakteru akce, je však jedno, v jakém poměru se hradily
jednotlivé faktury, nebo
spolufinancuje portfolio – k čerpaným prostředkům poskytovatele jako celku musí
příjemce uvést případně další akce, které hradil z prostředků zřizovatele příjemce
nebo vlastních (jiných) prostředků, avšak musí být dodrženo stanovené povinné
procento spolufinancování podle charakteru spolufinancovaných akcí.

-

-

3

8. Splnění podmínky povinné spoluúčasti na financování dle odst. 5 nemusí příjemce
prokazovat a akce může z poskytnutých prostředků financovat do výše 100 %, pokud
v průběhu financování akcí nebo nejpozději do lhůty stanovené pro provedení zúčtování

7. Příjemce je povinen do jednoho měsíce po dočerpání poskytovaných finančních
prostředků, avšak nejpozději v rámci zúčtování poskytnutých finančních prostředků dle
čl. 7 část A) odst. 3 této Smlouvy prokázat a účetními doklady doložit, že v r. 2016 na
financování akcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele příjemce vynaložil
zřizovatel příjemce nebo příjemce u spolufinancovaných akcí podle jejich charakteru
vedle finančních prostředků poskytovatele poskytnutých dle této Smlouvy v odst. 5
stanovenou minimální výši vlastních (jiných) prostředků.

spolufinancuje povinný procentuální podíl na každé platbě podle charakteru akce,
nebo
-

6. Povinnou spoluúčast na financování dle odst. 5 tohoto článku může příjemce realizovat
následujícími postupy:

c) 15 % u ostatních akcí.

b) 5 % u akcí spojených s opravami mostních objektů, včetně investičních
nákladů na prvky instalací průběžné diagnostiky stavu mostních konstrukcí;

a) 5 % u akcí spojených s realizací konkrétního dopravně bezpečnostního
opatření, které bylo navrženo na lokalitě identifikované jako Nehodová lokalita
v rámci Krajské strategie bezpečnosti silničního provozu nebo v rámci
provedeného bezpečnostního auditu;

5. Finanční prostředky dle odst. 3 tohoto článku jsou poskytovány při splnění podmínky
povinné spoluúčasti finančních prostředků zřizovatele příjemce nebo finančních
prostředků příjemce při hrazení nákladů souvisejících s financováním akcí na silnicích II.
a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele příjemce. Minimální povinná výše spoluúčasti
vlastních (jiných) finančních prostředků zřizovatele příjemce nebo příjemce je stanovena
procentuálně v poměru k výši finančních prostředků poskytovaných podle této Smlouvy,
a to ve výši:

4. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy na účet příjemce uvedený
v článku 5 náleží poskytovateli až do doby jejich skutečného čerpání v souladu s účelem,
ke kterému jsou poskytovány, tj. do odepsání z účtů příjemce ve prospěch prováděné
platby v souladu s účelem Smlouvy. Poskytované finanční prostředky nepřecházejí
připsáním na účty příjemce do vlastnictví příjemce ani zřizovatele příjemce, nestávají se
součástí majetku příjemce ani zřizovatele příjemce, se kterým hospodaří a nemohou být
předmětem výkonu práv třetích subjektů.

(slovy dvěstědvacetpětmilionůšestnácttisíckorunčeských)
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2. Příjemce je povinen za účelem sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným
rozpočtům územní úrovně identifikovat příslušné platby z rozpočtu SFDI účelovými
znaky. Pro rok 2016 platí dle číselníku Ministerstva financí České republiky tyto účelové
znaky:

1. Finanční prostředky určené na financování v souladu s čl. 4 odst. 3. této Smlouvy, převádí
poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce, specifikovaný v článku 5 této
Smlouvy formou zúčtovatelných záloh, a to jednorázově nebo v jednotlivých tranších.
V případě, že prostředky budou poskytnuty v jednotlivých zálohových tranších, je
podmínkou pro uvolnění další zálohové tranše doložení užití finančních prostředků
čerpaných v rámci předchozí tranše prostřednictvím údajů vložených do elektronické
aplikace dle čl. 7 část A) odst. 6 této Smlouvy týkajících se faktur, k jejichž úhradě byly
použity finanční prostředky z předchozí tranše. V případě, že prostředky budou poskytnuty
jednorázově a u prostředků poskytnutých v rámci poslední tranše je příjemce povinen
doložit čerpání uvolněných prostředků také čestným prohlášením, a to nejpozději do
jednoho měsíce po dočerpání prostředků, avšak maximálně v termínu zúčtování, ve kterém
potvrdí, že údaje vložené do elektronické aplikace dle čl. 7 část A) odst. 6 této Smlouvy
týkající se uhrazených faktur jsou pravdivé, a že veškeré tyto úhrady byly provedeny
v souladu s účelem, pro který byly finanční prostředky dle této Smlouvy příjemci
poskytnuty. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem nebo osobou
oprávněnou jednat jménem či za příjemce uvedenou na podpisovém vzoru, který tvoří
Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Článek 6
Poskytování finančních prostředků

- č. 3009-44237501/0710, pro finanční prostředky výhradně určené pro neinvestiční výdaje
financované z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy;

Příjemce prohlašuje, že zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet:

Článek 5
Prohlášení příjemce

10. Zřizovatel příjemce zajišťuje závazek příjemce vyplývající pro něj z odst. 9 a v případě,
že tento závazek příjemce v termínu neuhradí, zavazuje se zřizovatel příjemce tento
závazek uhradit místo příjemce a to nejpozději do 10 dnů od marného uplynutí termínu, ve
kterém by měl příjemce podle odst. 9 tento závazek uhradit.

9. Pokud příjemce neprokáže splnění podmínky povinné spoluúčasti na financovaných
akcích dle odst. 7 a ani nedoloží skutečnosti dle odst. 8, je povinen vrátit poskytovateli
finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, ve výši odpovídající výši povinného
procentuálního podílu, který byl příjemce resp. zřizovatel příjemce povinen financovat
u akcí dle odst. 5 podle charakteru spolufinancovaných akcí. Tyto finanční prostředky je
příjemce povinen vrátit poskytovateli nejpozději v termínu (datum připsání na účet
poskytovatele), ve kterém je povinen předložit zúčtování poskytnutých prostředků.

poskytnutých finančních prostředků doloží, že v roce 2016 financoval příjemce resp.
zřizovatel příjemce z vlastních zdrojů investiční a neinvestiční výdaje na silnicích
II. a III. třídy ve výši minimálně odpovídající ročnímu průměru vynaložených vlastních
zdrojů na silnice II. a III. třídy v letech 2013-2015.

Článek 7
Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků

Pod tímto účelovým znakem budou zahrnuty všechny neinvestiční (běžné)
prostředky, které budou poskytnuty na základě této Smlouvy z rozpočtu SFDI
příjemcům prostředků jako transfery krajům;

č. 91252 – Financování dopravní infrastruktury – neinvestice

Příjemce se zavazuje čerpat ze svého účtu uvedeného v čl. 5 pouze finanční prostředky,
které jsou účelově vynaložené na realizaci plnění dle článku 3 a 4 této Smlouvy.

Příjemce je povinen vést stavební dokumentaci k jednotlivým akcím financovaným
z prostředků poskytovatele v souladu s obecně platnými předpisy. Příjemce je dále
povinen pořídit fotodokumentaci akcí se stavem před a po provedené realizaci stavebních
prací financovaných z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy.
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6. Příjemce je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení předchozího
kalendářního měsíce, informovat elektronicky poskytovatele o postupu realizace akcí
a předkládat přehled čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce, včetně uvedení
faktur, k jejichž úhradě byly finanční prostředky použity. Součástí měsíční informace
bude i seznam zadaných veřejných zakázek k realizaci financovaných akcí s uvedením
oslovených zhotovitelů. Informace se předkládají elektronickou formou prostřednictvím
elektronické aplikace SFDI. Struktura požadovaných informací je dána příslušným
formulářem. Při zpracovávání a předkládání těchto informací je příjemce povinen
postupovat podle návodu uvedeného na www.sfdi.cz a vyplnit všechny údaje
v předepsaném rozsahu.

5.

4. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou
samostatnou účetní evidenci tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních prostředků
v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskytovány. V rámci vedení
svého účetnictví je příjemce povinen účtovat zálohově poskytnuté finanční prostředky
podle odstavce 3 článku 4 Smlouvy samostatně. Tuto účetní evidenci je příjemce povinen
uchovávat po dobu pěti let od ukončení. Při vedení této účetní evidence je příjemce
povinen postupovat v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a řídit se metodickými pokyny poskytovatele.

3. Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2016 zúčtování poskytnutých finančních
prostředků čerpaných na základě této Smlouvy, přičemž tyto finanční prostředky zúčtuje
odděleně od případných ostatních finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele. Zálohově uvolněné finanční prostředky, které nebudou čerpány v souladu
s účelem stanoveným ve Smlouvě, je příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. prosince
2016 na účet poskytovatele č. 9324001/0710, vedený u ČNB. Nesplnění této povinnosti je
porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a bude při něm
postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Rozsah, forma a termín zúčtování budou
stanoveny zvláštním metodickým pokynem vydaným poskytovatelem.

2.

1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně
a hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného
hospodáře.

A. Práva a povinnosti příjemce a zřizovatele příjemce

−

Příjemce se zavazuje nehradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení
bankovních účtů a za provedené bankovní služby.

Příjemce se zavazuje převést veškeré částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok
z bankovního účtu specifikovaného v článku 5 této Smlouvy, které obdrží dle § 33 odst. 9
rozpočtových pravidel od Ministerstva financí, ve prospěch poskytovatele na jeho účet č.
9324001/0710 vedený u ČNB, do 10. ledna 2017.
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14. Při zadávání veřejných zakázek, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, s výjimkou veřejných zakázek,
jejichž zadávání je upraveno zvláštními pravidly, je příjemce povinen postupovat podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a podle
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. V případě zadávacích řízení na veřejné zakázky
pro akce schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy, jejichž předpokládaná hodnota
činí minimálně 30 mil. Kč, si poskytovatel vyhrazuje právo, aby se jednání komise pro
otevírání obálek, hodnotící komise, příp. zvláštní komise pro posuzování kvalifikace

13. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních
prostředků poskytovatele jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele.
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, identifikačního čísla, účelu
a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele.

Příjemce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
nebo se nepovažuje za osobu povinnou k dani při výkonu působností v oblasti veřejné
správy podle § 5 odst. 3 zákona od DPH, může hradit DPH z poskytnutých finančních
prostředků za předpokladu, že nemůže hradit DPH z jiných zdrojů.

12. Příjemce, který je plátcem daně podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH") nesmí hradit z poskytnutých
finančních prostředků daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), pokud má u přijatých
zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v plné výši. Jestliže příjemce je plátcem daně,
který je povinen krátit nárok na odpočet koeficientem podle § 76 zákona o DPH, může
hradit DPH z poskytnutých finančních prostředků, ale je povinen vrátit poskytovateli
finančních prostředků DPH ve výši poměrné části nároku na odpočet daně odpovídající
koeficientu vypočtenému podle § 76 zákona o DPH a to do 30 dnů po celoročním
zúčtování DPH. V tomto termínu předloží poskytovateli rovněž kopii příslušného
daňového podání.

11. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech k akci financované
z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy (včetně informačních
tabulí instalovaných na místě realizované stavby nebo instalovaných na místě dokončené
stavby) údaj, že akce je financována, případně spolufinancována z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto
souhlas. Logo ke stažení pro tyto účely včetně manuálu k jeho užití je k dispozici
na www.sfdi.cz.

10. Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí
podle platných „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“) vydaných poskytovatelem a
zveřejněných na www.sfdi.cz.

9. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní
činnosti vztahující se k plnění této Smlouvy pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní
evidence příjemce.

8.

7.
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20. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace akce financované
z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy s tím, že z důvodu předčasného
ukončení nebude dodržen plánovaný rozsah této akce, je příjemce povinen neprodleně,
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace akce,
poskytovatele o této skutečnosti informovat a předložit mu zprávu o dosažených
výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků
poskytnutých poskytovatelem a vrátit poskytovateli nepoužité finanční prostředky, které
již byly na akci uvolněny.

19. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle článku 4 odst. 9 a článku 7 část A) odst.
3 a 20 je příjemce povinen uhradit poskytovateli úroky z prodlení ve výši dle předpisů
práva občanského z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.

18. Zřizovatel příjemce nebo příjemce je povinen zajistit finanční spoluúčast vlastních
(jiných) prostředků při hrazení nákladů souvisejících s realizací akcí na silnicích II. a III.
třídy dle článku 4 odst. 5 této Smlouvy.

17. V případě zadávání veřejné zakázky formou in-house musí být práce realizovány za ceny
v čase a místě obvyklé, maximálně však ve výši dle ceníku URS, případně jiné obecně
platné cenové databáze.

16. U všech veřejných zakázek financovaných nebo spolufinancovaných z finančních
prostředků poskytovaných dle této Smlouvy je příjemce povinen zveřejnit informace
o zadané zakázce, včetně informace o tom jak probíhalo zadávací řízení a příslušné
dokumentace (protokol o otevírání obálek; zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
obsahující údaje o oslovených uchazečích, uchazečích, kteří podali nabídky včetně
nabídkových cen, rozhodné informace pro posouzení a hodnocení nabídek, informace
o prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném v § 59 ZVZ; rozhodnutí o výběru
zhotovitele; smlouva se zhotovitelem vč. všech příloh a dodatků ke smlouvě; popř.
písemná zpráva zadavatele), na profilu zadavatele, pokud není ZVZ stanoveno jinak, pak
nejpozději do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem.

15. U zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního
řízení je příjemce povinen oslovit minimálně pět kvalifikovaných dodavatelů a vést
průkaznou evidenci dokládající průběh zadávacího řízení a odůvodnění výběru
oslovených dodavatelů. Příjemce je povinen odůvodnit výběr těchto pěti dodavatelů a to
písemnou formou v rámci dokumentace k zadávacímu řízení. Výběr oslovovaných
dodavatelů by se neměl bez objektivního důvodu opakovat.

účastnili jako pozorovatelé zástupci poskytovatele, Ministerstva dopravy a Ministerstva
financí. Pokud v rozpisu veřejných zakázek zadávaných příjemcem k jednotlivým akcím
nedosáhne žádná veřejná zakázka předpokládané hodnoty 30 mil. Kč, vybere poskytovatel
náhodným výběrem vzorek akcí (obvykle dvě akce), u kterých si poskytovatel vyhrazuje
právo, aby se jednání komise pro otevírání obálek, hodnotící komise, příp. zvláštní komise
pro posuzování kvalifikace účastnili jako pozorovatelé zástupci poskytovatele,
Ministerstva dopravy a Ministerstva financí s tím, že tito zástupci se mohou dle vlastního
uvážení účastnit jako pozorovatelé i u vyššího počtu zadávaných veřejných zakázek.
Příjemce je povinen za tím účelem sdělit poskytovateli a jeho prostřednictvím
i Ministerstvu dopravy a Ministerstvu financí kontaktní osobu, na kterou bude možné se
obracet s žádostí o informaci ve věci termínů konání jednání komise pro otevírání obálek,
hodnotící komise, příp. zvláštní komise pro posouzení kvalifikace pro jednotlivá zadávací
řízení.
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4. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo v případech, kde zjednání
nápravy není možné, vráceny poskytnuté finanční prostředky, bude porušení povinností
vyplývajících ze Smlouvy nebo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel a bude

3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech poskytování finančních
prostředků, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např.
použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než ke kterému byly podle této
Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy je poskytovatel povinen
písemně na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit lhůtu ke zjednání nápravy tam,
kde je zjednání nápravy možné. V případě takového porušení Smlouvy nebo povinnosti
vyplývající z právního předpisu, u kterých zjednání nápravy není možné, stanoví
poskytovatel lhůtu, ve které je příjemce povinen vrátit finanční prostředky, ke kterým se
porušení Smlouvy či porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu vztahuje. Pokud
ve stanovené lhůtě nebude náprava dle předchozí věty zjednána, pozastaví příjemci
čerpání finančních prostředků a neposkytne další finanční prostředky a současně má
poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit.

2. Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků
v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě změnového řízení
projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu s Pravidly a za podmínek tam
uvedených v návaznosti na odsouhlasené změny v Centrální komisi Ministerstva dopravy.

1. Poskytovatel je povinen převádět zálohově finanční prostředky dle této Smlouvy výlučně
na účet příjemce, uvedený v článku 5 této Smlouvy v souladu s účelovým určením
poskytovaných finančních prostředků.

B. Práva a povinnosti poskytovatele:

23. Příjemce je povinen u všech podakcí realizovaných na silnicích II. a III. třídy v rámci
globální položky uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy bezodkladně informovat Národní
dopravní informační centrum o uzavírkách a objízdných trasách.

22. Při ukončení podakce v rámci globální položky uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy je
příjemce povinen předložit poskytovateli do šesti měsíců od ukončení financování
poskytovatelem „Závěrečné vyhodnocení podakce“ elektronickou formou prostřednictvím
elektronické aplikace SFDI. Struktura požadovaných informací je dána příslušným
formulářem. Pokud uvedenou lhůtu nemůže příjemce dodržet, např. nebylo vydáno
kolaudační rozhodnutí/souhlas, je povinen o této skutečnosti poskytovatele informovat
a uvést důvody nedodržení lhůty. Při zpracovávání a předkládání těchto informací je
příjemce povinen postupovat podle návodu uvedeného na www.sfdi.cz a vyplnit všechny
údaje v předepsaném rozsahu.

21. Příjemce se zavazuje, že po dobu 8 let po ukončení akce, která byla financována nebo
spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, nepřevede majetek nabytý z poskytnutých
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do
úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nezastaví tento majetek po uvedenou dobu, ani jej
jinak nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní
úpravy nebo se jedná o zřízení služebností inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a § 1268 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Současně je příjemce povinen umožnit, aby tento
majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale užíván k účelu, ke kterému
je určen.
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3. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce
a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zajišťování veškerých
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je
financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovatele poskytovaných
na základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele
a nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy
České republiky.

2. Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních
prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti v souladu
s platnými předpisy a mezinárodními závazky.

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů,
kontroly zajištění ochrany poskytnutých prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo
jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno
provedení kontroly souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se
bude řídit podmínkami stanovenými zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů a 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 8
Kontrola nakládání s finančními prostředky

6. Poskytovatel je oprávněn v případě, že příjemce nevrátí finanční prostředky dle článku 4
odst. 9. nebo dle článku 7, části A), odst. 3. této Smlouvy domáhat se vrácení finančních
prostředků na zřizovateli příjemce, a to v rozsahu, ve kterém je byl příjemce povinen
vrátit.

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje
sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek uvedených v této Smlouvě jsou
zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozornění poskytovatele neúplné.

dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů ve smyslu § 44a
odst. 4 rozpočtových pravidel se bude jednat o méně závažná porušení povinností
uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v Článku 7 části A, v odstavcích
5., 6., 7., 11., 14. věta čtvrtá, 22. a v Článku 8 odst. 3 věta druhá, Smlouvy. V těchto
případech bude porušení povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve
výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká.
V případě porušení povinnosti uvedené v Článku 7 části A odst. 23 bude porušení
povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,05 %
z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. V případě
porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZVZ bude výše odvodu za porušení této
povinnosti stanovena v souladu s Pravidly. Porušení povinností uvedených v Článku 7
části A) odst. 15. a 16. bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 25
% z poskytnutých finančních prostředků pro veřejnou zakázku, u které k takovému
porušení povinností došlo.

Článek 10
Závěrečná ujednání

Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992
Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro
účely daňových odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto
finanční prostředky použity.

Příjemce je na základě Pověření ze dne 12. února 2016 podepsaného zřizovatelem
příjemce, které je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy, oprávněn k tomu, aby uzavřel jako
příjemce tuto Smlouvu s poskytovatelem finančních prostředků a aby mu byly poskytnuty
finanční prostředky, které jsou podle rozpisu poskytovatele schválené k financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele příjemce.
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8. V souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění rozhodla Rada Ústeckého kraje o uzavření této Smlouvy za podmínek
v ní uvedených a o nabytí finančních prostředků podle této Smlouvy usnesením
č………………….. ze dne …………….

7.

6. Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat ostatní smluvní strany o všech
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního vztahu.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné,
vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily
s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním
této Smlouvy připojují pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran.

4. Pokud dojde ke změně předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této smlouvy,
uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s těmito
předpisy. Příjemce přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

3. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku
a platnými právními předpisy České republiky.

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných
písemných dodatků a nabývají účinnosti datem podpisu poslední smluvní strany.

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2016. Tím nejsou dotčena ta ujednání
Smlouvy, která svou úpravou přesahují tento časový rámec.

3.

2. V případě neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3
písm. e) rozpočtových pravidel, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede
příjemce neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky podle toho, zda se
jedná o závažné nebo méně závažné porušení rozpočtové kázně, jak je vymezeno
v článku 7 části B odst. 4 Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného
finančního úřadu, a to včetně penále ve smyslu § 44a odst. 10 rozpočtových pravidel

1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků dle této Smlouvy se nepovažuje
za neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních
prostředků do dalšího období.

Článek 9
Ostatní ujednání

………………………………….
Ing. Vladimír Macholda
ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace

………………………………….
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

…………………………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústecký kraj

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne
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11. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že tři
výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci a dva výtisky zřizovateli příjemce.

10. Smlouva má tyto přílohy:
Příloha č. 1: „Podpisové vzory“
Příloha č. 2: „Pověření příjemce“
Příloha č. 3: „Akce realizované SÚS Ústeckého kraje“

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že
souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a všech jejích případných dodatků na www.sfdi.cz
bez dalších podmínek.

