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

Rada Ústeckého kraje

Usnesení
ze 121. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 29. 9. 2016 od 10:07 hodin do 11:43 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/121R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 121. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Jaroslava Komínka
2. Mgr. Martina Kliku, MBA
Usnesení č. 2/121R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 121. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/121R/2016
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z IV. volebního období
2012 – 2016
1. Usnesení č. 7/115R/2016 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
2. Usnesení č. 26/115R/2016 Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016 – přidělení dotace
3. Usnesení č. 42/115R/2016 Projednání investičního záměru odboru DS s investičními
výdaji nad 50 mil. Kč na rok 2017 a další
4. Usnesení č. 52/115R/2016 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 53/115R/2016 Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 58/115R/2016 Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 59/115R/2016 Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 60/115R/2016 Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 61/115R/2016 Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 62/115R/2016 Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 63/115R/2016 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 64/115R/2016 Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 65/115R/2016 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 66/115R/2016 Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 67/115R/2016 Nakládání s majetkem
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16. Usnesení č. 68/115R/2016 Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 69/115R/2016 Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 104/115R/2016 Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 165/115R/2016 Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 167/115R/2016 Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 171/115R/2016 B-01 Informace o žádosti Obce Malečov o spolufinancování
akce „Rozšíření a renovace Základní školy Malečov“
22. Usnesení č. 171/115R/2016 B-02 Informace o žádosti Obce Malečov o spolufinancování
akce „Rozšíření a renovace Základní školy Malečov“
23. Usnesení č. 6/116R/2016 C-02 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016“ vyhodnocení
24. Usnesení č. 3/117R/2016 Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
29/30Z/2016 v části B/2 ze dne 27. 6. 2016
25. Usnesení č. 8/117R/2016 Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru pro rok 2017
26. Usnesení č. 11/117R/2016 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
27. Usnesení č. 12/117R/2016 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí
dotace z Fondu Ústeckého kraje
28. Usnesení č. 20/117R/2016 B-01 Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok
2016 – Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
29. Usnesení č. 21/117R/2016 B-01 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016
– Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace
30. Usnesení č. 22/117R/2016 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic – Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace
31. Usnesení č. 23/117R/2016 B-01 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016
– Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace
32. Usnesení č. 26/117R/2016 B-02 Výsledek veřejnosprávní kontroly – Střední odborná škola
energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace
33. Usnesení č. 27/117R/2016 B-02 Výsledek veřejnosprávní kontroly – Speciální základní
škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
34. Usnesení č. 29/117R/2016 B-02 Výsledek veřejnosprávní kontroly – Základní škola
speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková
organizace
35. Usnesení č. 30/117R/2016 B-02 Výsledek veřejnosprávní kontroly – Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková
organizace
36. Usnesení č. 51/117R/2016 Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a
implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje ze dne 28. 03. 2013 - Dodatek č. 1
37. Usnesení č. 52/117R/2016 Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci OP
Zaměstnanost č. 03_16_055 – schválení předložení projektových záměrů Ústeckého kraje
„INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje “ a „Aktivně
a s motivací najdeme si novou práci“
38. Usnesení č. 58/117R/2016 C-01 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v
lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – poskytnutí příspěvků 2. výzva
39. Usnesení č. 58/117R/2016 C-02 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v
lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – poskytnutí příspěvků 2. výzva
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40. Usnesení č. 64/117R/2016 C-02 Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje“
41. Usnesení č. 65/117R/2016 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
42. Usnesení č. 6/118R/2016 Schválení věcných darů za práci při řešení krizových situací v
období 2012 – 2016
43. Usnesení č. 7/118R/2016 Schválení daru pro vítěze Ceny Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost
44. Usnesení č. 8/118R/2016 Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, Krajské sdružení hasičů – kraj Ústecký
45. Usnesení č. 9/118R/2016 Poskytnutí finanční dotace městu Lovosice
46. Usnesení č. 10/118R/2016 Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům
výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
47. Usnesení č. 11/118R/2016 Smlouva o smlouvě budoucí ve věci bezplatného převodu
varovného povodňového systému na drobných vodních tocích od Severočeského sdružení
obcí na Ústecký kraj
48. Usnesení č. 15/118R/2016 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví za 1. pololetí roku 2016
49. Usnesení č. 16/118R/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví
50. Usnesení č. 19/118R/2016 Žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně
51. Usnesení č. 22/118R/2016 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace v
rámci dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok
2016“
52. Usnesení č. 23/118R/2016 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v
Ústeckém kraji pro rok 2017“
53. Usnesení č. 25/118R/2016 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí
dotace z Fondu Ústeckého kraje
54. Usnesení č. 26/118R/2016 Projekt ChemMultimodal - schválení partnerské smlouvy (OP
Interreg Central Europe)
55. Usnesení č. 27/118R/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
56. Usnesení č. 39/118R/2016 Změny Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
57. Usnesení č. 55/118R/2016 Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 56/118R/2016 Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 57/118R/2016 Nakládání s majetkem
60. Usnesení č. 58/118R/2016 Nakládání s majetkem
61. Usnesení č. 59/118R/2016 Nakládání s majetkem
62. Usnesení č. 67/118R/2016 Nakládání s majetkem
63. Usnesení č. 68/118R/2016 Nakládání s majetkem
64. Usnesení č. 69/118R/2016 Nakládání s majetkem
65. Usnesení č. 70/118R/2016 Nakládání s majetkem
66. Usnesení č. 71/118R/2016 Nakládání s majetkem
67. Usnesení č. 72/118R/2016 Nakládání s majetkem
68. Usnesení č. 73/118R/2016 Nakládání s majetkem
69. Usnesení č. 74/118R/2016 Nakládání s majetkem
70. Usnesení č. 75/118R/2016 Nakládání s majetkem
71. Usnesení č. 76/118R/2016 Nakládání s majetkem
72. Usnesení č. 77/118R/2016 Nakládání s majetkem
73. Usnesení č. 78/118R/2016 Nakládání s majetkem
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74. Usnesení č. 79/118R/2016 Nakládání s majetkem
75. Usnesení č. 80/118R/2016 Nakládání s majetkem
76. Usnesení č. 81/118R/2016 Nakládání s majetkem
77. Usnesení č. 82/118R/2016 Nakládání s majetkem
78. Usnesení č. 83/118R/2016 Nakládání s majetkem
79. Usnesení č. 84/118R/2016 Nakládání s majetkem
80. Usnesení č. 85/118R/2016 Nakládání s majetkem
81. Usnesení č. 86/118R/2016 Nakládání s majetkem
82. Usnesení č. 87/118R/2016 Nakládání s majetkem
83. Usnesení č. 88/118R/2016 Nakládání s majetkem
84. Usnesení č. 89/118R/2016 Nakládání s majetkem
85. Usnesení č. 90/118R/2016 Nakládání s majetkem
86. Usnesení č. 91/118R/2016 Nakládání s majetkem
87. Usnesení č. 92/118R/2016 Nakládání s majetkem
88. Usnesení č. 93/118R/2016 Nakládání s majetkem
89. Usnesení č. 94/118R/2016 Nakládání s majetkem
90. Usnesení č. 95/118R/2016 Nakládání s majetkem
91. Usnesení č. 96/118R/2016 Nakládání s majetkem
92. Usnesení č. 97/118R/2016 Nakládání s majetkem
93. Usnesení č. 98/118R/2016 Nakládání s majetkem
94. Usnesení č. 99/118R/2016 Nakládání s majetkem
95. Usnesení č. 100/118R/2016 Nakládání s majetkem
96. Usnesení č. 101/118R/2016 Nakládání s majetkem
97. Usnesení č. 102/118R/2016 Nakládání s majetkem
98. Usnesení č. 103/118R/2016 Nakládání s majetkem
99. Usnesení č. 135/118R/2016 Nakládání s majetkem
100. Usnesení č. 228/118R/2016 Nakládání s majetkem
101. Usnesení č. 231/118R/2016 Nakládání s majetkem
102. Usnesení č. 233/118R/2016 Nakládání s majetkem
103. Usnesení č. 235/118R/2016 Nakládání s majetkem
104. Usnesení č. 236/118R/2016 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
majetková
105. Usnesení č. 238/118R/2016 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace
106. Usnesení č. 241/118R/2016 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na
uzavření Rámcové smlouvy na služby s názvem „Údržba zeleně podél komunikací II. a
III. tříd v Ústeckém kraji“ zadavatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
107. Usnesení č. 242/118R/2016 Materiál k problematice dopravních staveb v Ústeckém kraji
– výzva Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR
108. Usnesení č. 244/118R/2016 Přijetí daru - umělecké sbírky
109. Usnesení č. 246/118R/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
16/SML2668 ze dne 21. 6. 2016
110. Usnesení č. 247/118R/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
16/SML3070 ze dne 14. 7. 2016
111. Usnesení č. 249/118R/2016 Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016 – odmítnutí dotace
112. Usnesení č. 250/118R/2016 D-02 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2016 – změna v rozdělení dotací

4

113. Usnesení č. 252/118R/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
114. Usnesení č. 253/118R/2016 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
115. Usnesení č. 254/118R/2016 Dofinancování sociálních služeb v rámci dotačního
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“
116. Usnesení č. 255/118R/2016 Rozdělení zůstatku finančních prostředků z dotačního
programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“
117. Usnesení č. 256/118R/2016 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017“ – vyhlášení
118. Usnesení č. 259/118R/2016 Projekt „Revitalizace rašelinišť a management biotopu
tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“
119. Usnesení č. 262/118R/2016 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2017 až 2020 – schválení programu na nové období
120. Usnesení č. 263/118R/2016 Fond vodního hospodářství ÚK – poskytnutí dotací
121. Usnesení č. 264/118R/2016 Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám
122. Usnesení č. 265/118R/2016 Aktualizace č. 30.4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
ÚK
123. Usnesení č. 266/118R/2016 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
124. Usnesení č. 267/118R/2016 Bilance čerpání prostředků z ROP SZ za období 2007-2013
125. Usnesení č. 268/118R/2016 Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje
2016 – žádosti o změny podmínek dotace
126. Usnesení č. 269/118R/2016 Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje
2016 – dotace oceněným obcím v soutěži Vesnice roku 2016
127. Usnesení č. 270/118R/2016 Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem
„Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí“ v rámci Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko a schválení Smlouvy o spolupráci
mezi kooperačními partnery projektu
128. Usnesení č. 271/118R/2016 Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje
129. Usnesení č. 275/118R/2016 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom Měřící kontejner pro zařízení na měření ultrajemných částic“ zadávané formou jednacího
řízení s uveřejněním
130. Usnesení č. 5/119R/2016 Dofinancování vybraných sociálních služeb
131. Usnesení č. 6/119R/2016 Žádost Regionální rady SZ o změnu účelu poskytnuté dotace
132. Usnesení č. 9/119R/2016 Nakládání s majetkem
133. Usnesení č. 10/119R/2016 B-02 Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení II
134. Usnesení č. 11/119R/2016 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 –
odmítnutí dotace
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 44/118R/2016 C-02 Řešení systému vytápění areálu SŠT Most na 31.10.2016
2. Usnesení č. 276/118R/2016 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom Analyzátor PM1 MAAP“ zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním na 30.09.2016
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Usnesení č. 4/121R/2016
Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje - kompetence pro oblast
investic, majetku a ekonomiky, o vývoji příjmové části rozpočtu.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na posílení rozpočtu na
údržbu a opravu silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje.
Termín: 12. 10. 2016

Usnesení č. 5/121R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ
PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 - dodávka 272
kompletů přetlakových vzduchových dýchacích přístrojů (IDP)“ zadávané formou otevřeného
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na uzavření Rámcové smlouvy (dále jen „RS“)
na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 - dodávka 272 kompletů
přetlakových vzduchových dýchacích přístrojů (IDP)“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na uzavření RS na plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 - dodávka 272 kompletů přetlakových vzduchových
dýchacích přístrojů (IDP)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na uzavření RS na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 - dodávka 272 kompletů přetlakových
vzduchových dýchacích přístrojů (IDP)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na uzavření RS na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 - dodávka 272 kompletů přetlakových
vzduchových dýchacích přístrojů (IDP)“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na uzavření RS na plnění veřejné zakázky
na dodávky s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 - dodávka 272 kompletů přetlakových
vzduchových dýchacích přístrojů (IDP)“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Rámcovou smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce dle přílohy č. 6
předloženého materiálu

B)

rozhoduje
1. podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“) o vyloučení uchazeče IS STAR s.r.o., Císařská louka 599, 150 00 Praha 5, IČO:
27314588, kontaktní adresa: areál UNIPETROL RPA, s.r.o., DS 18, 436 70 Litvínov Záluží, když uchazeč nesplnil podmínku zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci
v čl. 16 Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky a to: ………V případě,
že uchazeč vloží do nabídky dokumenty v cizím jazyce, byť se bude jednat o dokumenty,
které nebyly požadovány zadavatelem v rámci zadávacích podmínek a dodavatel je vloží
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do nabídky nad rámec požadavku, je dodavatel povinen připojit k těmto dokladům úředně
ověřený překlad do českého jazyka…, dále když uchazeč nesplnil podmínky zadavatele
uvedené v zadávací dokumentaci v čl. 5, když jím nabízené zboží nesplňuje všechny
požadované technické parametry uvedené v technické specifikaci;
2. podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona o výběru nabídky následujícího uchazeče a o
uzavření rámcové smlouvy, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu, na plnění této
veřejné zakázky s uchazečem Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I-64/,čp.1392, 101 00
Praha 10, IČO: 26700778, za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý
předmět veřejné zakázky

8.991.504,00

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH za celý
předmět veřejné zakázky

10.879.720,00

Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks předmětu
dodávky

33.057,00

Nabídková cena v Kč včetně DPH za 1 ks
předmětu dodávky

39.999,00

C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat rámcovou smlouvu
s vybraným uchazečem.
Termín: 15. 11. 2016
2. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru KH, jako gestorovi této zakázky ve spolupráci s
Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru INV, zajistit splnění všech dalších úkonů
této veřejné zakázky souvisejících s vyhodnocením této veřejné zakázky, připravit k
uzavření rámcovou smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje a dále všechny úkony související
s vyloučení uchazeče.
Termín: 15. 11. 2016
Usnesení č. 6/121R/2016
Poskytnutí finanční dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou žádost dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí finanční dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 8. 6. 2016, č. usnesení
7/113R/2016, a na základě došlé žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu s žadatelem:
název: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561
částka: 200.000,- Kč
projekt: Technika pro práci zdravotníků
podíl dotace na celkových nákladech ve výši 100 %
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Usnesení č. 7/121R/2016
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) –
změna usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. se změnou původního požadovaného kotle výhradně na uhlí typu A1 na nový zdroj typu
A2 – kombinovaný kotel na tuhá paliva uhlí/biomasa, žadatelka Pavla Bérešová, číslo
žádosti 450/2016, původní schválená výše dotace 104 300 Kč se nemění, (usnesení RÚK
č. 14/107R/2016 ze dne 16. 3. 2016);
2. se změnou původního požadovaného kotle výhradně na uhlí typu A1 na nový zdroj typu
A2 – kombinovaný kotel na tuhá paliva uhlí/biomasa, žadatelka Lenka Kaška, číslo
žádosti 521/2016, původní schválená výše dotace 105 000 Kč se nemění, (usnesení RÚK
č. 27/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016);
3. se změnou původního požadovaného kotle výhradně na uhlí typu A1 na nový zdroj typu
A2 – kombinovaný kotel na tuhá paliva uhlí/biomasa, žadatel Vladimír Žiga, číslo žádosti
910/2016, původní schválená výše dotace 105 000 Kč se nemění, (usnesení RÚK č.
17/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016);
4. se změnou původního požadovaného kombinovaného kotle na tuhá paliva uhlí/biomasa
z typu A2 na typ C – kondenzační kotel na zemní plyn, schválená maximální výše dotace
ve výši 112 500 Kč se nemění, žadatelka Jana Zajícová, číslo žádosti 0173/2016 (usnesení
RÚK č. 17/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016);
B) u k l á d á
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 8/121R/2016
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) navýšení původních způsobilých výdajů odpovídající 10 % na Obnovitelné zdroje energie
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
přípravu a podání žádosti o navýšení maximální výše poskytnuté dotace (navýšení
způsobilých výdajů) o částku 16 200 000 Kč v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 Prioritní osa 2, Specifický cíl 2,1 „Finanční podpora na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“, registrační číslo
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000006.

B)

ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, zajistit
veškeré náležitosti k zajištění realizace části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 9/121R/2016
Žádosti o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyhovět žádostem v souladu s ustanovením § 22 odst. 12
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zákona č. 250/2000 Sb.:

a) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním výměrem
ekonomického odboru JID: 93830/2016/KUUK ve výši 1 741 632,00 Kč, subjektu Ansuz,
s.r.o., Slunečná 112, 252 41 Zlatníky – Hodkovice, IČ: 27145590; prominutá výše penále
1 706 799,00 Kč; subjekt uhradí penále ve výši 34 833,00 Kč;
b) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním výměrem
ekonomického odboru JID: 117503/2016/KUUK ve výši 705 600,00 Kč, subjektu Asistenční
centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ: 63144883; prominutá výše penále 670 320,00
Kč; subjekt uhradí penále ve výši 35 280,00 Kč.

B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi
hejtmana Ústeckého kraje, předložit
Zastupitelstvu Ústeckého kraje žádosti o částečné prominutí povinnosti penále dle
předloženého materiálu
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 10/121R/2016
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 15/SML2900 o poskytnutí
dotace.

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 15/SML2334 a
16/SML2462 o poskytnutí dotace.
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 11/121R/2016
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého
materiálu.
2.

pozastavení příjmu žádostí do Fondu Ústeckého kraje z důvodu nedostatku finančních
prostředků.

B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého
kraje:
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•

žadatel č. 1: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace
IČ: 72744057
sídlo: Na Pěšině 330, 405 05 Děčín IX
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní koncert k 30. výročí založení základní školy

•

žadatel č. 2: VLADIMÍR KUBÁT
IČ:
sídlo:
Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): GRAND PRIX – mezinárodní soutěž tanečních párů
zemí EU 26. ročník, 3. mistrovství Ústeckého kraje

•

žadatel č. 3: Bc. Jaroslav Horák
IČ:
sídlo:
Děčín IX - Bynov
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Ludvíkovický Růžák 2016

•

žadatel č. 4: Česká basketbalová federace, z.s.
IČ: 45770778
sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha - Břevnov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Jr. NBA League v České republice

•

žadatel č. 5: Fotbalový klub Bílina
IČ: 22833978
sídlo: Kyselská 391/8, 418 01 Bílina
výše investiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce budovy šaten I. etapa

•

žadatel č. 6: Audite silete Bohosudov
IČ: 01630466
sídlo: Libušín 285/26, 417 41 Krupka
výše neinvestiční dotace: 66 500 Kč
název projektu (akce): Ozvučení a ošacení sboru na vystoupení na
mezinárodní soutěži, natočení CD pro soutěžní komisi a prezentaci sboru

•

žadatel č. 7: Tenisový klub Baník Most
IČ: 00483176
sídlo: Pod Koňským vrchem 1159, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): European Summer cups 2016 kvalifikace, juniorky do
18 let

•

žadatel č. 8: Via Europa, z.s.
IČ: 26672499
sídlo: Na Spálence 715/3, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): První pomoc od mala
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•

žadatel č. 9: SKI KLUB Pohoří u Malečova
IČ: 22732608
sídlo: Tašov 48, 400 02 Tašov
výše investiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Doplnění systému zasněžování a výměna dopravního
lana

•

žadatel č. 10: Student Cyber Games, z.s.
IČ: 26678586
sídlo: Křenová 89/19, 602 00 Brno - Trnitá
výše neinvestiční dotace: 18 000 Kč
název projektu (akce): pIšQworky 2016

•

žadatel č. 11: Ada Knespl Grygarčíková
IČ:
sídlo:
Třebívlice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Mentaurovský počin 2016

•

žadatel č. 12: HC TS Varnsdorf, z.s.
IČ: 46717331
sídlo: Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Hokej mezinárodně 2016/2017

•

žadatel č. 13: FC CHOMUTOV, s.r.o.
IČ: 25024329
sídlo: Mostecká 5886, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Fotbal mládeži 2016

•

žadatel č. 14: KRAVEC GYM, z.s.
IČ: 04877608
sídlo: Masarykova třída 129/112, 415 01 Teplice - Trnovany
výše neinvestiční dotace: 52 000 Kč
název projektu (akce): Provoz sportovního klubu KRAVEC GYM, z.s.

•

žadatel č. 15: Sportovní klub Děčín, z.s.
IČ: 00524417
sídlo: Maroldova 1279/2, 405 02 Děčín
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oprava barevného značení atletické dráhy. Nákup
laviček na tenisové kurty

•

žadatel č. 16: Mikroregion Radonicko
IČ: 70890960
sídlo: Radonice 55, 431 55 Radonice
výše neinvestiční dotace: 140 000 Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti mikroregionu

•

žadatel č. 17: Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
IČ: 03039021
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sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha - Břevnov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství ČR ve sprintu 2016
•

žadatel č. 18: Nadační fond regionální fotbalové Akademie Ústeckého kraje
IČ: 04673786
sídlo: Proboštovská 1987, 415 01 Teplice - Trnovany
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Činnost regionální fotbalové Akademie Ústeckého
kraje

•

žadatel č. 19: Vodní sporty Most, zapsaný spolek
IČ: 01246411
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Vybudování zázemí Vodních sportů Most na Matyldě

•

žadatel č. 20: EKO NEZABYLICE s.r.o.
IČ: 22799176
sídlo: Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 78,95 %
název projektu (akce): Havarijní oprava stropu sálu KD Nezabylice

•

žadatel č. 21: Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí
IČ: 22909249
sídlo: Račetice 84, 438 01 Račetice
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti cibule 2016

•

žadatel č. 22: Chomutovsko
IČ: 05054265
sídlo: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko,
propagace obcí a regionu, vybavení a provoz kanceláře svazku

•

žadatel č. 23: Klub freestylového lyžování Most z.s.
IČ: 22896287
sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Ukončení sezóny v areálu Jumpark

•

žadatel č. 24: MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s.
IČ: 22708936
sídlo: Palackého 3654, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Sportovní pomůcky pro thajský box

•

žadatel č. 25: BUVI Promotion s. r. o.
IČ: 26812576
sídlo: Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava - Město
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výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Den sportu
•

žadatel č. 26: Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří
IČ: 47792981
sídlo: Stadion 356, 431 51 Miřetice u Klášterce nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Tréninkové vybavení pro děti

•

žadatel č. 27: ALK s.r.o.
IČ: 27153681
sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha - Břevnov
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - basketball

•

žadatel č. 28: Ústecký krajský volejbalový svaz
IČ: 02909375
sídlo: Jateční 3436/47a, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 35 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - volejbal

•

žadatel č. 29: Česká florbalová unie
IČ: 61387991
sídlo: Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha - Michle
výše neinvestiční dotace: 35 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - florbal

•

žadatel č. 30: Region Severozápad, pobočný spolek České baseballové
asociace
IČ: 05198585
sídlo: Zelenkova 530/3, 142 00 Praha - Kamýk
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 94,75 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - baseball

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje dále uvedených žadatelů:
•

žadatel č. 31: Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína
IČ: 64707253
sídlo: Markvartice 194, 407 42 Markvartice
výše dotace: 195 000 Kč
název projektu (akce): Restaurování kazatelny z mobiliáře kostela sv. Martina
v Markvarticích - 1. etapa

•

žadatel č. 32:
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výše dotace: 113 000 Kč
název projektu (akce): Muzikál Libušino proroctví
•

žadatel č. 33: Říp, o.p.s.
IČ: 28708091
sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Informační a dopravní centrum Podřipska

•

žadatel č. 34:
výše dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Ústecký pohár - 47. ročník

•

žadatel č. 35: Triangl Markvartice, z.s.
IČ: 03647994
sídlo: Markvartice 397, 407 42 Markvartice
výše dotace: 24 000 Kč
název projektu (akce): Stáří není handicap ani na venkově

•

žadatel č. 36: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
IČ: 70894612
sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Soutěž Talenty pro firmy – krajské kolo

•

žadatel č. 37: SK Junior Teplice z.s.
IČ: 44223706
sídlo: Proboštovská 1987, 415 01 Teplice - Trnovany
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti regionální fotbalové Akademie
Ústeckého kraje

•

žadatel č. 38: Občanské sdružení Naše Radonicko
IČ: 22765760
sídlo: Radonice 79, 431 55 Radonice
výše dotace: 49 700 Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti sdružení

•

žadatel č. 39: KULT, spolek
IČ: 26602598
sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): KULT - 19. ročník divadelního festivalu

•

žadatel č. 40: Tenisový klub Dolní Poustevna, z.s.
IČ: 05149762
sídlo: U Letadla 404, 407 82 Dolní Poustevna
výše dotace: 67 000 Kč
název projektu (akce): Podpora tenisových talentů
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•

žadatel č. 41: Spolek seniorů města Kadaně, z.s.
IČ: 27007588
sídlo: Husova 1319, 432 01 Kadaň
výše dotace: 7 000 Kč
název projektu (akce): Zájezd do Ředhoště a Německa

•

žadatel č. 42: Osobní Rozvoj Média, z.s.
IČ: 03452361
sídlo: Branišovská 82,
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Srdce regionu – pilotní díl pořadu pro TV

•

žadatel č. 43: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
výše dotace: 187 600 Kč
název projektu (akce): Cesta k finanční udržitelnosti
informačních center (IC)

turistických

•

žadatel č. 44: MOBIDICK CZ s.r.o.
IČ: 27344274
sídlo: Wolkerova 891/10, 430 01 Chomutov
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Dětský den „Umíme žít s přírodou!“

•

žadatel č. 45: CRAZY Production s.r.o.
IČ: 28363086
sídlo: Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
výše dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): 8. PLES SEVEROČESKÝCH PATRIOTŮ

•

žadatel č. 46: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech,
v. v. i.
IČ: 47325011
sídlo: Jana Žižky 835/9, 434 01 Most
výše dotace: 180 000 Kč
název projektu (akce): Další náklady vzniklé při rekonstrukci střechy budovy
ústavu, Jana Žižky čp. 835

C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
dále uvedených žadatelů:
•

žadatel č. 47: Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
IČ: 63787725
sídlo: Pražská 236, 417 61 Bystřany - Světice
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výše dotace: 439 670 Kč
název projektu (akce): Smyslová zahrada
•

žadatel č. 48: TJ MEZIHOŘÍ z.s.
IČ: 14865084
sídlo: Mezihoří 71, 430 01 Blatno - Mezihoří
výše dotace: 490 000 Kč
název projektu (akce): Opravy zařízení a vybavení Ski areálu Mezihoří

3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
dále uvedených žadatelů:
•

žadatel č. 49: Městys Ročov
IČ: 00265446
sídlo: Ročov 121, 439 67 Ročov
výše dotace: 367 000 Kč
název projektu (akce): MŠ Ročov - výměna střešní krytiny

•

žadatel č. 50: Městys Slavětín
IČ: 00265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Slavětín, čp. 206 II. Etapa - Hasičská zbrojnice sociální zařízení

•

žadatel č. 51: Obec Velké Žernoseky
IČ: 00264610
sídlo: Velké Žernoseky 63, 412 01 Velké Žernoseky
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Historické slavnosti vína

•

žadatel č. 52: Město Kadaň
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Nákup nového hydr. navijáku na cisternovou
automobilovou stříkačku (CAS 20 Unimog U 5000)

•

žadatel č. 53: Obec Mnetěš
IČ: 00264075
sídlo: Mnetěš 28, 413 01 Mnetěš
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Půdní vestavba ŠD a přístavba schodiště v ZŠ a MŠ
Mnetěš

•

žadatel č. 54: Město Jiříkov
IČ: 00261424
sídlo: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov - Starý Jiříkov
výše dotace: 111 788 Kč
název projektu (akce): Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie
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•

žadatel č. 55: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Dopravní výchova a akce BESIP

•

žadatel č. 56: Obec Zbrašín
IČ: 00556491
sídlo: Zbrašín 23, 440 01 Zbrašín
výše dotace: 212 478 Kč
název projektu (akce): Bezdrátový rozhlas pro obec Zbrašín

•

žadatel č. 57: Obec Blažim
IČ: 00556246
sídlo: Blažim 107, 440 01 Blažim
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Blažim – ozvučení fotbalového hřiště

•

žadatel č. 58: Obec Lkáň
IČ: 00832162
sídlo: Lkáň 83, 411 15 Lkáň
výše dotace: 259 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení projektové dokumentace pro stupeň
provádění stavby, výkazu výměr a rozpočtu

•

žadatel č. 59: Obec Veliká Ves
IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše dotace: 99 395 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště Široké Třebčice

•

žadatel č. 60: Obec Libědice
IČ: 00673153
sídlo: Libědice 27, 438 01 Libědice
výše dotace: 71 400 Kč
název projektu (akce): Vybavení pro obec Libědice

•

žadatel č. 61: Město Meziboří
IČ: 00266086
sídlo: nám. 8. Května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 13 300 Kč
název projektu (akce): Adventní „Nálady“

D) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle
bodu C) tohoto usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 12/121R/2016
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML4056,
kterým se stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve
výši 68,97 %.
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML4009,
kterým se stanový nový název projektu „Restaurování kovového lustru č. 2 – kostel sv.
Anny Tisá“.
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmanovi ÚK Oldřichu Bubeníčkovi k podpisu dodatky dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 13/121R/2016
Informace o zpracování Krajského akčního plánu ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
podané informace o zpracování Krajského akčního plánu vzdělávání ÚK.
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů zahájit
další kroky k realizaci aktivit vyplývajících z Krajského akčního plánu.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 14/121R/2016
Zpráva o zahájení realizace projektu „Podpora žáků se SVP“
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace o zahájení realizace projektu „Podpora žáků se SVP - PROKOM“.
Usnesení č. 15/121R/2016
Realizace projektu – souhlas zřizovatele
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů s realizací projektu Mateřské školy Zdravíčko, Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace, IČ: 70229422, sídlo: Malátova 12, 400 11 Ústí nad
Labem; v rámci výzvy: 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání)

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2016

18

Usnesení č. 16/121R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016 – Gymnázium a Střední
odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016,
pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvkovou organizaci, IČO: 47792931, sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
PSČ: 431 51, ve výši 113 tis. Kč na celkový objem 2 930 tis. Kč, na náklady spojené
s opravou poškozené vozovky a chodníků u školy.

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 16. 12. 2016

Usnesení č. 17/121R/2016
Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 – Střední odborná škola energetická
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
pro rok 2016, pro Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii
a Střední zdravotnickou školu, Chomutov, příspěvkovou organizaci, IČO: 41324641,
sídlo: Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 11, ve výši 63 tis. Kč, na rekonstrukci
místnosti č. 708 v budově domova mládeže pro rozšíření pracoviště speciálně
pedagogického centra (Na Průhoně 4800).

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2016

Usnesení č. 18/121R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
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, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a
s nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 19/121R/2016
Nakládání s majetkem příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření:
1.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Dětským domovem „Země dětí“ a
Školní jídelnou, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvkovou organizací, IČ:
00412058, se sídlem: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ: 407 21, dle přílohy č.
2 tohoto usnesení,

2.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Dětským domovem a Školní
jídelnou, Lipová u Šluknova 417, příspěvkovou organizací, IČ: 00412074, se sídlem:
Lipová u Šluknova 417, PSČ: 407 81, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

3.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Dětským domovem a Školní
jídelnou, Tisá 280, příspěvkovou organizací, IČ: 44555237, se sídlem: Tisá 280, PSČ:
403 36, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

4.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Dětským domovem a Školní
jídelnou, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvkovou organizací, IČ: 44555245, se
sídlem: Ústí nad Labem, Špálova 2/2712, PSČ: 400 11, dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení,

5.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Gymnáziem, Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvkovou organizací, IČ: 61515451, se sídlem: Teplice, Čs.
dobrovolců 11/530, PSČ: 415 01, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,

6.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Vyšší odbornou školou
ekonomickou, sociální a zdravotnickou, Obchodní akademií, Střední pedagogickou
školou a Střední zdravotnickou školou, Most, příspěvkovou organizací, IČ:
49872427, se sídlem: Most, Zd. Fibicha 2778, PSČ: 434 01, dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení,

7.

Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s Mateřskou školou Zdravíčko, Ústí
nad Labem, Malátova 12, příspěvkovou organizací, IČ: 70229422, se sídlem: Ústí
nad Labem, Malátova 12, PSČ: 400 11, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

Usnesení č. 20/121R/2016
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
rozdělení rezervy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016, účelově určené na
zabezpečení soutěží v roce 2016, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:
1. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČO: 44555512, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen
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2.

3.

4.

5.

ONIV) 5 000,- Kč, ostatní osobní náklady (dále jen OON) 0,- Kč na rok 2016, účelově
určené na zabezpečení krajských kola Chemické olympiády, soutěže MŠMT – typ A,
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, IČO: 44556969, ve výši ostatní neinvestiční výdaje
(dále jen ONIV) 3 000,- Kč, ostatní osobní náklady (dále jen OON) 0,- Kč na rok 2016,
účelově určené na zabezpečení krajského kola Konverzační soutěže a soutěže v cizích
jazycích, soutěží MŠMT – typ A,
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, IČO: 61515451, ve
výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 20 000,- Kč, ostatní osobní náklady
(dále jen OON) 0,- Kč na rok 2016, účelově určené na zabezpečení krajského kola
Biologické olympiády, soutěže MŠMT – typ A,
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace,
IČO: 00082201, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 9 750,- Kč, ostatní
osobní náklady (dále jen OON) 2 500,- Kč na rok 2016, účelově určené na zabezpečení
krajského kola v Programování, soutěže MŠMT – typ A,
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace, IČO:
70226601, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 0,- Kč, ostatní osobní
náklady (dále jen OON) 3 000,- Kč na rok 2016, účelově určené na zabezpečení
krajských kol vědomostních soutěží MŠMT – typ A.

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí přidělení finančních prostředků právnickým
osobám vykonávající činnost škol a školských zařízení, dle rozpisu uvedeného v bodě A)
tohoto usnesení.

C)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 10. 2016
2. členu Rady Ústeckého kraje odpovědného za oblast školství, předložit doporučení dle
části B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 21/121R/2016
Prominutí odvodu penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
v souladu s ust. § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
1. o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizaci Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň, IČ:
46789987, ve výši 13 440,- Kč.
2. o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Vilémov, se sídlem Kadaňská čp. 163, 431
54 Vilémov, IČ: 47795620, ve výši 21 963,- Kč.
3. o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizaci Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
se sídlem Stavbařů čp. 2857/5, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555512, ve výši 201 187,Kč.
4. o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, 407 47 Varnsdorf, okres Děčín,
IČ: 70698121, ve výši 138 140,- Kč.
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5. o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizaci Střední odborná škola technická a zahradnická, 410 34 Lovosice,
Osvoboditelů čp. 1/2, IČ: 00082571, ve výši 762 263,- Kč.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k případné realizaci odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 22/121R/2016
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Bc. Lence Woloszczukové, ředitelce Dětského domova, Základní školy a Střední
školy, Žatec, příspěvkové organizace, plat od 1. 10. 2016 (platový výměr č. 4669),
Ing. Jitce Haškové, ředitelce Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické,
Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most,
příspěvkové organizace, plat od 1. 10. 2016 (platový výměr č. 4670).

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 21. 10. 2016

Usnesení č. 23/121R/2016
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11/2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
I. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje
o 26 438 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 216 881 tis. Kč:
1) snížení o částku 1 673 tis. Kč

příjmy
daň z příjmů Ústeckého kraje – snížení o částku 1 673 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 1 673 tis. Kč – daň z příjmů Ústeckého kraje

2) zvýšení o částku 79 tis. Kč

příjmy
sankční platby přijaté od jiných subjektů – zvýšení o částku 7 tis. Kč – pokuty od 5
poskytovatelů sociálních služeb – Městská správa
sociálních služeb Kadaň, Romano Jasnica
Trmice, Farní charita Lovosice, Oblastní charita
Most a Helias Ústí nad Labem o. p. s.
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přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 6 tis. Kč – náklady
správního řízení od 5 poskytovatelů sociálních
služeb
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 66 tis. Kč:
 vratka dotace od Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkové
organizace, částka 53 tis. Kč
 UZ 55 – vratka za porušení rozpočtové kázně od příjemců Mateřské centrum
Větrník a Mateřské centrum Sluníčko, částka 13 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 25 tis. Kč – vybavení kanceláří a drobný
hmotný dlouhodobý majetek
odbor ekonomický – zvýšení o částku 53 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 1 tis. Kč – Strategie rozvoje sociálních služeb
Ústeckého kraje
3) zvýšení o částku 110 tis. Kč

příjmy
sankční platby přijaté od jiných subjektů – zvýšení o částku 100 tis. Kč – od EIFEL
OPTIC, Dentasmile, Nemocnice Žatec a VOSTRÁ
VOPTIKA
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 10 tis. Kč – náklady
správního řízení

běžné výdaje
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 110 tis. Kč – ostatní činnosti ve zdravotnictví
4)zvýšení o částku 56 tis. Kč

příjmy
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, Fond Ústeckého kraje
– zvýšení o částku 12 tis. Kč – vrácení poskytnuté
dotace od:
 Obec Velké Žernoseky, 10 tis. Kč
 Obec Rochov, 2 tis. Kč
ostatní přijaté vratky transferů, Fond Ústeckého kraje – zvýšení o částku 44 tis. Kč
– vrácení poskytnuté dotace od:
 Šance Lovosice, částka 25 tis. Kč

, částka 10 tis. Kč
 Vaše Harmonie, o. p. s. Šluknov, částka 7 tis. Kč
 SK Sokol Brozany, částka 1 tis. Kč

, částka 420 Kč

běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – zvýšení o částku
56 tis. Kč – rezerva
5) zvýšení o částku 2 225 tis. Kč

příjmy
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přijaté neinvestiční transfery – UZ 33 063 – zvýšení o částku 2 225 tis. Kč – dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – UZ 33 063 – zvýšení o
částku 2 225 tis. Kč – neinvestiční dotace na
projekt Krajský akční plán – Ústecký kraj:
 podíl EU – rezerva, částka 1 991 tis. Kč
 podíl státního rozpočtu – rezerva, částka 234 tis. Kč
6) zvýšení o částku 170 tis. Kč

příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 34 013 – zvýšení o částku 170 tis. Kč – dotace
z Ministerstva kultury České republiky
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 013 – zvýšení o částku 170 tis. Kč – neinvestiční
dotace pro Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvkovou organizaci na akci „Nástěnná vitrína
- 10 ks, Tragicomedia De Calisto y Melibea,
Vitrarius Illustratus Philip, 2 křesla – Regionální
muzeum v Teplicích“

7) zvýšení o částku 25 452 tis. Kč

příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 305 – zvýšení o částku 25 452 tis. Kč – dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 305 – zvýšení o částku 25 452 tis. Kč – dotační program
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
– rezerva

8) zvýšení o částku 19 tis. Kč

příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 278 – zvýšení o částku 19 tis. Kč – dotace
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
běžné výdaje

odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 98 278 – zvýšení o částku 19 tis. Kč
– neinvestiční transfer na náhradu škody způsobenou
vybranými zvláště chráněnými živočichy vzniklou
konzumací ryb vydrou říční na nádrži Severní RN III
v nájmu pana

24

II. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování celkového objemu
příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 216 881 tis. Kč:

1) přesun ve výši 11 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – snížení o částku 11 tis. Kč – odborná podpora a supervize
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 11 tis. Kč – školení, vzdělávání
2) přesun ve výši 9 002 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 9 002 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 9 002 tis. Kč – dofinancování vybraných
sociálních služeb:
 Farní charita Litoměřice – částka 3 959 tis. Kč
 Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace – částka
2 980 tis. Kč
 Městská správa sociálních služeb Kadaň – částka 2 063 tis. Kč
Usnesení č. 24/121R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dětský domov a
ŠJ Hora Svaté Kateřiny – zateplení objektu“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Změnový list, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Návrh dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 15/SML2417/INV/55/SP na plnění
veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s názvem „Dětský domov a ŠJ Hora Svaté
Kateřiny – zateplení objektu“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3. Hodnotící tabulku se změnou termínu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

B)

rozhoduje
1. podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) o přidělení veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s
názvem „Dětský domov a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – zateplení objektu“ zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, dodavateli
STAVMOST s.r.o., nám. Svobody 7, 434 01 Most – Rudolice IČO: 64051994, se kterým
byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě o
dílo č. 15/SML2417/INV/55/SP ve smyslu potvrzeného změnového listu, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu:
Cena díla dle původní SOD bez DPH:
6.876.910,05 Kč
Cena dílo dle původní SOD včetně DPH:
7.908.446,56 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 bez DPH:
2.062.857,80 Kč
Konečná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:
8.939.767,85 Kč
Konečná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH:
10.280.733,03 Kč
2. o prodloužení termínu plnění o 4 týdny, z původních 12 týdnů na současných 16 týdnů;

C)

ukládá
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1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony
této veřejné zakázky, připravit a předložit dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo
k podpisu.
Termín: 15. 10. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 15. 10. 2016
Usnesení č. 25/121R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ energetická a
stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“
zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště Černovická na
přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Smlouvu z nabídky vybraného uchazeče na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Smlouvu z nabídky uchazeče druhého v pořadí na plnění veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Smlouvu z nabídky uchazeče třetího v pořadí na plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona o výběru nabídky uchazeče Elitech s.r.o., Báňská
287, 434 01 Most, IČO: 287 00 627, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a o
uzavření smlouvy s tímto uchazečem na realizaci této veřejné zakázky, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

36 490 674,34

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

44 153 715,95

Doba realizace v týdnech od předání a převzetí staveniště:

48

2. pokud vybraný uchazeč Elitech s.r.o., Báňská 287, 434 01 Most, IČO: 287 00 627 neposkytne

řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření
smlouvy, uzavře zadavatel smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona s uchazečem druhým v pořadí:
SVP Chomutov spol. s r.o., Česká 1022/10, 434 01 Most, IČO: 646 51 151 a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce:
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Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

41 180 608,91

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

49 828 536,76

Doba realizace v týdnech od předání a převzetí staveniště:

43

3. pokud uchazeč druhý v pořadí SVP Chomutov spol. s r.o., Česká 1022/10, 434 01 Most, IČO:

646 51 151 neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení výzvy k uzavření smlouvy, uzavře zadavatel smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona
s uchazečem třetím v pořadí: PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 –
Strašnice, IČO: 267 69 611 a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

41 939 632,00

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

50 746 955,00

Doba realizace v týdnech od předání a převzetí staveniště:
C)
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ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu.
Termín: 15. 11. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit splnění všech dalších
úkonů této veřejné zakázky souvisejících s jejím přidělením a připravit k uzavření
smlouvu na plnění této veřejné zakázky a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 10. 2016

Usnesení č. 26/121R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky tepla z Centrálního
zdroje tepla pro Ústeckým krajem zřizované příspěvkové organizace a Krajskou zdravotní, a.s.,
ve městech Most a Litvínov“ centralizovaným zadáváním formou jednacího řízení bez
uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení centralizovaného zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky
formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 9, § 3 písm. e) zákona a § 63
odst. 3 písm. b) zákona, a o zaslání výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
podle § 67 odst. 1 zákona dodavateli Severočeské teplárenské, a.s., Teplárenská 2, 434
03 Most 3, IČO: 28733118.
2. o rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim
 základní způsobilost
- dle § 74 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem uvedeným v § 75
odst. 1 zákona;
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje
3. o pověření hodnotící komise jednáním v rámci jednacího řízení, otevíráním nabídky a
posouzením nabídky
4. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 110 odst. 1 zákona na
otevírání nabídek a další jednání hodnotící komise

B)

schvaluje
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1. seznam členů a náhradníků hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona a dle § 110 odst.
1 zákona seznam účastníků otevírání nabídek a dalšího jednání hodnotící komise dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu;
C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k jednání
v jednacím řízení bez uveřejnění uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 14. 10. 2016
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony
centralizovaného zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím
řízení bez uveřejnění a předložit návrh na zadání této veřejné zakázky.
Termín: 15. 12. 2016

D)

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

E)

určuje
Ing. Františka Končela, vedoucího odd. veřejných zakázek odboru investičního, vedoucího
odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru
investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele
oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací
dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této
veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 27/121R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr.
Václava Šmejkala ÚL – stavební úpravy a dostavba areálu školy“ PD, IČ+AD formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Gymnázium a SOŠ
Dr. Václava Šmejkala ÚL – stavební úpravy a dostavba areálu školy“ PD,IČ+AD
formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25
písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále
jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii a váhami:
–
celková nabídková v Kč včetně DPH – váha 90 %
–
termín plnění v týdnech - váha 10 % s těmito subkritérii a jejich váhou:
Subkritérium
Termín předání podkladů - zaměření skutečného stavu,
stavebně technický průzkum, radonový průzkum v týdnech od
podpisu smlouvy
Termín předání dokumentace pro územní rozhodnutí v týdnech
od podpisu smlouvy
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Váh
a
20
%
20
%

Termín předání územního rozhodnutí v právní moci v týdnech
od předání dokumentace pro územní rozhodnutí
Termín předání dokumentace pro stavební povolení v týdnech
od vydání územ.rozhodnutí
Termín předání stavebního povolení v právní moci v týdnech
od předání dokumentace pro stavební povolení
Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč.
kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací s výkazem
výměr v týdnech od vydání stavebního povolení v právní moci

10
%
20
%
10
%
20
%

V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení uchazečů na 1.- 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto uchazečů, bude o pořadí
uchazečů na 1.- 3. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona zájemce prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že zájemce doloží výpis z obchodního rejstříku
či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů;
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že zájemce doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci;
- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že zájemce předloží doklad osvědčující
odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů (jde o osobou odpovědnou za živnost „Projektová
činnost ve výstavbě“);
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona zájemce prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že zájemce doloží seznam nejméně 2
významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením
rozsahu a doby poskytnutí, z toho:
- nejméně 1 služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) nebo dokumentace ke stavebnímu
povolení (DSP) nebo dokumentace k provedení stavby (DPS) nebo jejich
kombinace na stavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti
charakteru budovy pro školství, administrativu nebo kulturu v hodnotě zakázky na
zpracování PD minimálně 2 mil. Kč bez DPH.
- nejméně 1 služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) nebo dokumentace ke stavebnímu
povolení (DSP) nebo dokumentace k provedení stavby (DPS) nebo jejich
kombinace na stavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti
charakteru budovy pro školství, administrativu nebo kulturu v hodnotě zakázky na
zpracování PD minimálně 800 tis. Kč bez DPH.
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- dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že zájemce předloží seznam techniků, kteří
se budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále je „realizační tým“), bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči,
tento vztah však uchazeč v nabídce u každého člena realizačního týmu uvede
s tím, že pokud půjde o subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele, musí být
v nabídce doloženy i náležitosti dle § 51 odst. 4 zákona, přičemž realizační tým se
musí skládat nejméně z těchto osob:
- vedoucí realizačního týmu = autorizovaná osoba dle zákona č.360/1992 Sb., o
výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, provádějící projekční práce
v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo architekt)
- členové:
- architekt
- autorizovaný inženýr nebo technik provádějící projekční práce v oboru
pozemní stavby
- energetický specialista – osoba s oprávněním zpracovávat energetický audit,
energetický posudek a PENB
s tím, že jedna osoba může splňovat požadavky pro více oborů.
- dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona s tím, že zájemce předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (členů
realizačního týmu), a to:
- vedoucí realizačního týmu
- kopie diplomu VŠ stavebního směru nebo diplomu o dokončení studia
oboru architektura
- kopie osvědčení autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby nebo
architekta v oboru architektura, vydaného dle zákona č. 360/1992 Sb.,
v platném znění o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
- členové:
- architekt:
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání v oboru architektura
- autorizovaný inženýr nebo technik:
- kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní
stavby, vydaného ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění
- energetický specialista:
- oprávnění energetického specialisty dle § 10, odst. 1a) a 1b) Zákona č.
406/2000 Sb., v platném znění
Splnění kvalifikace prokáže zájemce dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením,
z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke
dni podání nabídky uchazečem.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky
zadavatele uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
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- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele s tím, že okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům.
5. o povinnosti uchazečů poskytnout k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
92.000,00 Kč bez DPH. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 151512016 specifický symbol IČO uchazeče, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Složení jistoty uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí
nabídky, zároveň v nabídce uvedou číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky (dále také „záruční listy“)
musí být v písemné formě předložena zadavateli v originále jako nedílná součást
nabídky v samostatné, oddělitelné složce příp. obalu, ze kterého jej lze vyjmout bez
zásahu do ostatních částí nabídky a bez jeho poškození, a do nabídky bude
neoddělitelně vložena kopie těchto záručních listin. Uchazeč je povinen zajistit platnost
bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
6. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zájemcům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu.
7. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle
§ 71 odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
8. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání
obálek s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna další jednání komise.
B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise podle § 74 zákona dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony
související se zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky
a doporučit přidělení této veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena
podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky jako
nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 2016

D)

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

E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
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podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Františka Končela, vedoucího odboru
investičního, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního
jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné
činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací
dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této
veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 28/121R/2016
Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/13 Přestanov,
okružní křižovatka“, zadávané na základě uzavřené smlouvy o společném zadávání s ŘSD ČR
v otevřeném řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na základě čl. II. odst. 2 písm. b) a odst. 3 Smlouvy o spojení zadavatelů pro
účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky „Přestanov – Okružní
křižovatka silnic I/13 a II/253“ (dále také jen „smlouva“) číslo 15/SML2908/INV/SP mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ústeckým krajem, zadávací dokumentaci veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253“
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.

B)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního krajského úřadu, neprodleně
informovat Ředitelství silnic a dálnic ČR o přijetí bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 9. 2016

Usnesení č. 29/121R/2016
Projednání investičních záměrů odboru SMT, KP, SV a DS s investičními výdaji nad 5 mil. Kč
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) neschvaluje
předložený investiční záměr odboru SMT na akci „Speciální základní škola a Speciální
mateřská škola, Teplice - revitalizace areálu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) schvaluje
předložené investiční záměry odborů SMT, KP, SV a DS dle příloh č. 2 - 8 předloženého
materiálu na akce:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
v tis. Kč vč. DPH
Základní škola a Střední škola, Most - rekonstrukce elektroinstalace v areálu
7 000
školy
Podkrušnohorské gymnázium, Most - rekonstrukce sociálního zařízení a
7 500
šaten pro tělesnou výchovu (Majakovského 2343)
Gymnázium Chomutov - výstavba výdejny jídla
7 424
Odbor kultury a památkové péče
Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu

v tis. Kč vč. DPH

Odbor sociálních věcí
DNS Čížkovice - rekonstrukce objektu hlavní budovy

v tis. Kč vč. DPH

DNS Čížkovice - oprava střechy
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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26 280
18 800
9 700
v tis. Kč vč. DPH

Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín

12 00

C) ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit statické posouzení
objektů a následně zahájit zpracování studie na realizaci akce „Speciální základní a
Speciální mateřská škola, Teplice - revitalizace areálu“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 30/121R/2016
Projednání investičního záměru odboru SMT s investičními výdaji nad 50 mil. Kč na rok 2016 a
další
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o schválení předloženého
investičního záměru na akci „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
objektu na Slovanské ulici - varianta B“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, po schválení předloženého
investičního záměru v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, v dalším stupni přípravy akce
„VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské
ulici“ prověřit možnost využití kogenerační jednotky pro vytápění objektů školy a ke
snížení energetických ztrát zvážit i další způsob zateplení objektu tak, aby byl
zachován stávající vzhled fasády včetně ozdobných prvků.
Termín: 30. 6. 2017
2. Členovi Rady Ústeckého kraje pro investice, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 31. 12. 2016
1.
Usnesení č. 31/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p. č. 475 o výměře max. 530 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Děčín, k. ú. Chlum u Děčína, zapsané na LV č. 521 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, za podmínky současného
sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to
ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné.
2.
Usnesení č. 32/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout 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. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, a to:
- pozemek: st. p. č. 484 o výměře 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek
vznikl sloučením dílu „a“ o výměře 7 m2, který byl oddělen z p.č. 1255/22 o výměře
5.238 m2 a sloučením dílu „b“ o výměře 1 m2, který byl oddělen z p.č. 1255/118 o
výměře 59 m2 geometrickým plánem pro vyznačení obvodu budovy č. 453-26/2016 ze
dne 1.3.2016)
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsané na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.960,-- Kč (201,-- Kč/m2
plus ostatní náklady ve výši 1.350,-- Kč - viz důvodová zpráva) 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.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby dle návrhu bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

3.
Usnesení č. 33/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, Hrobčice 415 57, IČ:00266345, a to:
- pozemek: p. č. 560/7 o výměře 328 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 560/1 o výměře 2585 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 560/5 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 560/3 o výměře 2929 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 560/6 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 560/3 o výměře 2929 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 565/6 o výměře 298 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 565/1 o výměře 3345 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
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- pozemek: p. č. 565/7 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 565/1 o výměře 3345 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsané na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
4.
Usnesení č. 34/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 1299/4 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 1299/2 o výměře 2338 m2 dle geometrického plánu č. 2632303/2013 ze dne 31. 7. 2013)
obec Vchynice, k.ú. Vchynice, zapsané na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

5.
Usnesení č. 35/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Petrovice, se sídlem Petrovice čp. 529, Petrovice 403 37, IČ: 00266922, a to:
- pozemek: část p. č. 2811/1 o výměře max. 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 2875/1 o výměře max. 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Petrovice, k.ú. Petrovice u Chabařovic, zapsané na LV č. 202 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
6.
Usnesení č. 36/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Velké
Březno, se sídlem Děčínská 211, Velké Březno 403 23, IČ: 00267139, a to:
- pozemek: část p. č. 9/1 o výměře max. 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 9/2 o výměře max. 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 9/3 o výměře max. 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
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- pozemek: část p. č. 9/5 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 200/1 o výměře max. 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 325 o výměře max. 420 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 533 o výměře max. 340 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 542 o výměře max. 2060 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velké Březno, k.ú. Velké Březno, zapsaný na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: část p. č. 326/1 o výměře max. 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p. č. 475 o výměře max. 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsaný na LV č. 182 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: část p. č. 115/1 o výměře max. 500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsaný na LV č. 318 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
7.
Usnesení č. 37/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, obci
Petrohrad, se sídlem Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad, IČ: 00480975, a to:
- pozemek: p.č. 876/14 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 876/1 o výměře 3644 m2 geometrickým
plánem č. 334-4769/2014 ze dne 12.11.2014),
- pozemek: p.č. 876/15 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je tvořen dílem c, odděleného z p.č. 876/4 a dílem d,
odděleného z p.č. 876/10 geometrickým plánem č. 334-4769/2014 ze dne 12.11.2014),
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsaných na LV č. 215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
8.
Usnesení č. 38/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
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kraje obci Doksany, se sídlem Doksany č.p. 108, PSČ 411 82, Doksany, IČ: 00263524, a
to:
- pozemek: p.č. 965/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Doksany, k.ú. Doksany, zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité
věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 6. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

9.
Usnesení č. 39/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Ploskovice, se sídlem Ploskovice č.p. 2, PSČ 411 42, Ploskovice, IČ:
00264164, a to:
pozemek: p.č. 86 o výměře 352 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 6. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

10.
Usnesení č. 40/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje obci Modlany, se sídlem Modlany 34, Modlany 417 13, IČ:00266493, a
to:
- pozemek: p. č. 413/7 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/8 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/9 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/10 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2
geometrickým plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/8 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/9 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/10 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2
geometrickým plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/11 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2
geometrickým plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/12 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2
geometrickým plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/13 o výměře 139 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2
geometrickým plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
obec Modlany, k.ú. Modlany, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
- pozemek: p. č. 581/8 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/9 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/10 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2
geometrickým plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
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- pozemek: p. č. 581/12 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/13 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2
geometrickým plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 584/7 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 584 o výměře 10060 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
obec Modlany, k.ú. Kvítkov u Modlan, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

11.
Usnesení č. 41/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje městu Podbořany, se sídlem: Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ:
00265365, a to:
- pozemek: p.č. 1237/11 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 1237/1 o výměře 6366 m2 geometrickým
plánem
č. 1607-5115/2016 ze dne 1.6.2016),
obec Podbořany, k. ú. Podbořany, zapsané na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017
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12.
Usnesení č. 42/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha
3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 2608/5 o výměře 1261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

13.
Usnesení č. 43/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha
3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 173/11 o výměře 340 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 177/5 o výměře 851 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 177/7 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 185/20 o výměře 830 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
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- pozemek: p.č. 306/38 o výměře 1290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsaných na LV č. 10002 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

14.
Usnesení č. 44/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha
3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 1437/27 o výměře 3596 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: p.č. 1437/55 o výměře 17378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaných na LV č. 10002 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017
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15.
Usnesení č. 45/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od:
Lesy České republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, PSČ: 500 08, Hradec
Králové, Nový Hradec Králové, IČ: 42196451, a to:
- pozemek: p.č. 38/29 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 38/1 o výměře 5398 m2 dle geometrického plánu
č. 94-60/2014 ze dne 9.12.2014),
obec Perštejn, k. ú. Vykmanov u Měděnce, zapsané na LV č. 617 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Lesy České republiky, s. p. za
celkovou kupní cenu 3.500,- Kč (36,- Kč/m2 dle ZP č. 849-53/16 ze dne 18. 6. 2016 plus
ostatní náklady ve výši 3.000,- Kč - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

16.
Usnesení č. 46/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 69N06/38 (naše č. 339/2006) dle přílohy č. 9
tohoto usnesení uzavřené mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ:
01312774 a Ústeckým krajem (pronájem pozemků pro stavbu „II/247-přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky“), kterým se vzhledem ke změně vlastnictví (změna do
vlastnictví třetích osob: Římskokatolická farnost – děkanství u Všech Svatých Litoměřice a
Česká dominikánská provincie) mění předmět nájmu a výše nájemného, a to:
- z předmětu nájmu se vypouští pozemky p.č. 310/1, 310/27 a 415/52 v k.ú. Prosmyky
a p.č. 2608/7 v k.ú. Litoměřice
- celkově pronajatá výměra pozemků se mění z 14283 m2 na 10393 m2
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- s ohledem na úpravu předmětu nájmu se mění i výše nájemného na částku 51.965,-Kč ročně, splatné vždy k 1. 10.
- ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, aby předložil dodatek č. 3
Nájemní smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

17.
Usnesení č. 47/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 69N06/38 (naše č. 339/2006) dle přílohy č. 10
tohoto usnesení uzavřené mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ:
01312774 a Ústeckým krajem (pronájem pozemků pro stavbu „II/247-přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky“), kterým se upravuje předmět nájmu a výše nájemného, a to:
- předmět nájmu se upravuje, ve smyslu zúžení předmětu nájmu od 16. 8. 2016
předmětem nájmu zůstává pouze pozemek p.č. 2608/5 v k.ú. Litoměřice
- od 16. 8. 2016 se upravuje celková pronajatá výměra pozemků z 10393 m2 na 1261
m2
- s ohledem na úpravu předmětu nájmu se mění i výše nájemného na částku 6.305,-Kč ročně, splatné vždy k 1. 10.
- ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, aby předložil dodatek č. 4
Nájemní smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

18.
Usnesení č. 48/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 4N07/38 (naše č. 72/2007) dle přílohy č. 11
tohoto usnesení uzavřené mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem
státu: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ:
01312774 a Ústeckým krajem (pronájem pozemků pro stavbu „II/247-přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky“), kterým se upravuje předmět nájmu a výše nájemného, a to:
- předmět nájmu se upravuje, ve smyslu zúžení předmětu nájmu od 16. 8. 2016
předmětem nájmu zůstávají pouze pozemky p.č. 173/11, 177/5, 185/20 a 306/38
v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic
- od 16. 8. 2016 se upravuje celková pronajatá výměra pozemků z 4455 m2 na 2163 m2
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- s ohledem na úpravu předmětu nájmu se mění i výše nájemného na částku 10.815,-Kč ročně, splatné vždy k 1. 10.
- ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, aby předložil dodatek č. 3
Nájemní smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

19.
Usnesení č. 49/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o ukončení Nájemní smlouvy č. 2667109715 (č. ÚK 16/SML0177) ze dne 10. 2. 2016
uzavřené mezi Českými dráhami, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
IČ: 70994226 a Ústeckým krajem, formou výpovědi v souladu s čl. VI. této smlouvy.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit výpověď z
nájemní smlouvy, o jejímž ukončení bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

20.
Usnesení č. 50/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č. 732/2016 na
pronájem nemovitých věcí dle přílohy č. 12 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a ČR Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: část p. č. 617/1 o výměře 145 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 122 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, právo hospodařit
s majetkem státu vykonává Povodí Ohře, státní podnik,
- pozemek: část p. č. 556/1 o výměře 140 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 122 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, právo hospodařit
s majetkem státu vykonává Povodí Ohře, státní podnik,
- pozemek: část p. č. 1297/2 o výměře 593 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
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- pozemek: část p. č. 1257/18 o výměře 3 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaných na LV 468 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, právo hospodařit
s majetkem státu vykonává Povodí Ohře, státní podnik na dobu neurčitou, minimálně však
na dobu 5 let od skutečného data ukončení projektu dle podmínek IROP za účelem stavby
„Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“, za cenu 8,05 Kč/m2/rok v k. ú. Benešov nad
Ploučnicí, 5,75 Kč/m2/rok v k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí a k. ú. Františkov nad
Ploučnicí, tj. celkově za 6.437,- Kč/rok.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovitých věcí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

21.
Usnesení č. 51/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Multifunkční tiskárna
001035
2011
nezjištěn
21 015,0,Laserová A4 bar Canon
Výrobní číslo: HGE 10320
PC sestava HP
001030
2011
nezjištěn
24 216,0,Výrobní číslo: CZC 131334T
Notebook
001015
2009
nezjištěn
21 260,5
0,Toshiba Satelite U 500
Výrobní číslo: PD 2090253
Kopírka BIZHUB 162 set 000015
2005
nezjištěn
39 988,8
0,Výrobní číslo: 20716193
Notebook
000986
2006
nezjištěn
34 193,0,ACER TM 4222
Výrobní číslo: F 2060196
PC + monitor
00016
2005
nezjištěn
33 045,0,Sestava ACER 1722
Výrobní číslo: 67048
PC + monitor
000010
2005
nezjištěn
30 230,0,Sestava ACER 1722
Výrobní číslo: 61012
PC + monitor
000009
2005
nezjištěn
30 230,0,Sestava ACER 1722
Výrobní číslo: 61011
PC ACER E 2140
001003
2007
nezjištěn
23 634,0,Výrobní číslo: F 2070268
PC ACER Power
001002
2007
nezjištěn
21 952,0,45

E 2140
Výrobní číslo: CZC1448TK3
z účetní evidence příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace,
Na schodech 1534/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:00829048.
22.
Usnesení č. 52/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Kamerový systém
DM03938
2004
2004
32 518,40
0,Výrobní číslo: 2004
Schodolez EVAC
DM01638
2005
2005
28 140,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Nabíječka MBSS
DM02906
2008
2008
25 596,0,Výrobní číslo: 0616003403
Kamerový systém
DM03993
2004
2004
39 954,90
0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ:00829013.
23.
Usnesení č. 53/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovitým věcem, a to:
pozemku: p.č. 472/151 o výměře 454 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
2
- pozemku: p.č. 472/152 o výměře 441 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
v obci Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, zapsaném na LV č. 657 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
-

pozemku: p.č. 559/7 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
2
- pozemku: p.č. 559/8 o výměře 136 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
2
- pozemku: p.č. 570 o výměře 712 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-
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pozemku: p.č. 582/2 o výměře 3877 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
2
- pozemku: p.č. 583/1 o výměře 212 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, zapsaném na LV č. 707 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
-

Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156
Budoucí oprávněný: UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, 140 00
Praha, IČ: 00562262
Služebnost inženýrské sítě bude spočívat v povinnosti budoucího povinného strpět zřízení a
provozování stavby inženýrské sítě – optické kabelové přípojky v rámci stavby „UPC FTTS
ÚSTÍ NAD LABEM, ULCEL“ na dotčených nemovitých věcech vč. práva vstupu a vjezdu
na dotčené nemovité věci v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraňováním této stavby. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena
v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný po zaměření stavby
po jejím dokončení. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu
služebnosti a dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22. 12. 2010.
Pozemky p.č. 472/151 a p.č. 472/152 v k.ú. Krásné Březno jsou předány k hospodaření
příspěvkové organizaci Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace.
Pozemky p.č. 559/, p.č. 559/8, p.č. 570, p.č. 582/2 a p.č. 583/1 v k.ú. Krásné Březno jsou
předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola stavební a technická, Ústí
nad Labem, Čelakovského 250/5, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

24.
Usnesení č. 54/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovitým věcem, a to:

pozemku: p.č. 2412 o výměře 840 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemku: p.č. 2414/4 o výměře 1046 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemku: p.č. 2417 o výměře 2195 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.
-

Budoucí povinný: Statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 01
Chomutov, IČ: 00261891.
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Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156.
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který
předloží budoucí oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného
rozsahu a dle Pravidel pro zřizování věcných břemen ze strany Statutárního města
Chomutova.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

25.
Usnesení č. 55/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3068/2016/LT) k pozemku p.č. 2694/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsanému na LV č. 614 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/26117 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Hoštka, náměstí Svobody 2, Hoštka, PSČ 411 72, IČ 263648. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav veřejného
osvětlení, ul. Malešovská, Hoštka, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

26.
Usnesení č. 56/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4051/2016/LN) k pozemku p.č. 454/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Brodec, k.ú. Brodec, zapsanému na LV č. 186 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č.
III/22929 (bývalá silnice) na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
vybudování vodovodní přípojky k zahradě na p.p.č. 24/1, k.ú. Brodec, jakož i vstup a
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vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B)

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

27.
Usnesení č. 57/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4052/2016/LN) k pozemku p.č. 968/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Tuchořice, k.ú. Nečemice, zapsanému na LV č. 194 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22541
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vybudování vodovodní přípojky a
výjezdu na komunikaci, RD Nečemice na p.p.č. 74, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

28.
Usnesení č. 58/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4055/2016/LN) k pozemku p.č. PK 859 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Kryry, k.ú. Strojetice u Podbořan, zapsanému na LV č.
159 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č.
III/2242 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Kryry, Hlavní 1, Kryry, PSČ 439 81, IČ 00265080. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav veřejného osvětlení II.
etapa, Strojetice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
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úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

29.
Usnesení č. 59/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1023/2016/DC) k pozemku p.č. 4740/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, zapsanému na LV č. 3278 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č.
II/264, na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, PSČ 407 47, IČ 00261718. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav veřejné osvětlení, Varnsdorf, ul. Plzeňská, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

30.
Usnesení č. 60/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1039/2016/DC) k pozemku p.č. 689 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Rybniště, k.ú. Rybniště zapsanému
na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a
komunikaci č. III/26325 a další
k pozemku p.č. 29 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Rybniště, k.ú. Nová Chřibská zapsanému na LV č. 277 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č.
II/263 a dále
k pozemku p.č. 56/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chřibská, k.ú. Chřibská zapsanému na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. II/263 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Rybniště, Rybniště 22, Rybniště,
PSČ 407 51, IČ 00524212. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav rozšíření veřejného osvětlení v Rybništi, jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

31.
Usnesení č. 61/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1040/2016/DC) k pozemku p.č. 8170/1, 8174/1, druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 3278
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č.
II/265 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf, PSČ 407 47, IČ 00261718. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav pokládka veřejného osvětlení ul. 5. května, úsek Čsl. mládeže - Karlínská, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

32.
Usnesení č. 62/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1043/2016/DC) k pozemku p.č. 2542/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Česká Kamenice, k.ú. Česká
Kamenice, zapsanému na LV č. 34 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
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pracoviště Děčín a komunikaci II/263 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného:
.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládky vodovodní přípojky k RD p.p.č. 816/2, k.ú. Česká Kamenice,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

33.
Usnesení č. 63/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1044/2016/DC) k pozemku p.č. 2542/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem,
zapsanému na LV č. 945 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín a komunikaci III/25851 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládky přípojky vody pro st.p.č. 590, Boletice nad Labem, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

34.
Usnesení č. 64/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1045/2016/DC) k pozemku p.č. 1239/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, obec
Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsanému na LV č. 448 u
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Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci III/26223
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Společenství
vlastníků, Děčínská 494, Benešov nad Ploučnicí, PSČ 407 22, IČ 28731395. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav pokládky přípojky vody pro RD čp. 494, ul. Děčínská, k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

35.
Usnesení č. 65/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1046/2016/DC) k pozemku p.č. 564/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Krásná Lípa, k.ú. Kyjov u Krásné
Lípy, zapsanému na LV č. 1179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk a komunikaci III/2653 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, PSČ 407
46, IČ 00261459. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav výstavby parkoviště v Kyjově u krásné Lípy
(vstup do Kyjovského údolí), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

36.
Usnesení č. 66/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3072/2016/LT) k pozemku p.č. 857/22 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice,
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zapsanému na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/25847 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412
01, IČ 00263958. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav vybudování přechodů pro chodce, Litoměřice,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

37.
Usnesení č. 67/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3073/2016/LT) k pozemku p.č. 1267/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice,
zapsanému na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/2611 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ
00263958. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav havárie uliční vpusti, Pokratice, Litoměřice, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

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

38.
Usnesení č. 68/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3077/2016/LT) k pozemku p.č. 765/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Vlastislav, k.ú. Vlastislav,
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zapsanému na LV č. 413 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/23762 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného: 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav napojení do předsunutého
rozvaděče na st.p.č. 39/3, Vlastislav, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

39.
Usnesení č. 69/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4019/2016/LN) k pozemku p.č. 466
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Brodec, k.ú.
Brodec, zapsanému na LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikace III/22940 a dále
k pozemku p.č. 1707/6, 1711 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Postoloprty, k.ú. Březno u Loun, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22545 a dále
k pozemku p.č. 786/3, 790 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Břvany, k.ú. Břvany, zapsané na LV č. 161 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace II/250 a III/25012 a dále
k pozemku p.č. 1065/1, 1085/19 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Hříškov, k.ú. Hříškov, zapsané na LV č. 452 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22933 a III/23739 a dále
k pozemku p.č. 1487, 1528/2, 1528/23 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Lipno, k.ú. Lipenec, zapsané na LV č. 172 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace II/225 a III/22544 a dále
k pozemku p.č. 812/1, 852/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Lipno, k.ú. Líšťany u Cítolib, zapsané na LV č. 337 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22929 a II/229 a dále
k pozemku p.č. 992 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Postoloprty, k.ú. Malnice, zapsanému na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22545 a dále
k pozemku p.č. 2384/28 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsanému na LV č. 204 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22932 a dále
k pozemku p.č. 545/3, 560 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Hřivice, k.ú. Touchovice, zapsané na LV č. 191 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22546 a III/22938 a dále
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k pozemku p.č. 980 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Výškov, k.ú. Výškov u Počerad, zapsanému na LV č. 59 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace II/250 a dále
k pozemku p.č. 662 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Zbrašín, k.ú. Zbrašín, zapsanému na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22936 a dále
k pozemku p.č. 849/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Žerotín, k.ú. Žerotín u Panenského Týnce, zapsanému na LV č. 360 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/23723
na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2,
Praha, PSČ 101 52, IČ 25702556. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vedení 400 kV V410/419 – TR
Výškov – TR Čechy Střed, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
167-013171/2015 ze dne 11.11.2015, č. 373-013171/2016 ze dne 18.2.2016, č. 2093171/2012 ze dne 30.1.2012, č. 208-3171/2012 ze dne 13.1.2012, č. 434-013171/2016 ze
dne 11.1.2016, č. 440/13171/2016 ze dne 31.5.2016, č. 225-013171/2015 ze dne 25.11.2015,
č. 365-3171/2011 ze dne 19.11.2011, č. 138-013171/2015 ze dne 18.11.2015, č. 57913171/2016 ze dne 18.2.2016, č. 131-3171/2012 ze dne 31.1.2016, č. 263-3171/2012 ze dne
11.1.2012, č. 267-3171/2011 ze dne 22.11.2011 a 250-3171/2011 ze dne 7.12.2011. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 77 913,11 Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 29.4.2016.
B)

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

40.
Usnesení č. 70/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4056/2016/LN) k pozemku p.č. 1011/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsanému na LV č. 2133 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22112
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Podbořany, 29. Srpna (LN 055 077), jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

41.
Usnesení č. 71/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3079/2016/LT) k pozemku p.č. 482/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Brzánky, k.ú. Brzánky, zapsanému na LV č. 424 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24054 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Brzánky, Brzánky 6, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, IČ 832138. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav sítě pro
veřejné osvětlení, Brzánky, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

42.
Usnesení č. 72/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/6037/2016/UL) k pozemku p.č. 491/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, obec Ryjice,
k.ú. Ryjice, zapsanému na LV č. 125 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25374 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav přípojky kanalizace k RD na p.p.č. 381/1, Ryjice, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

57

služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

43.
Usnesení č. 73/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/6036/2016/UL) k pozemku p.č. 505/2, 557/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Jeníkov, k.ú. Oldřichov u Duchcova, zapsané na
LV č. 474 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a
komunikaci č. III/25342 a III/25341 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
oprávněného: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, Oldřichov, PSČ 417 24, IČ 00266361.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav rekonstrukce VO, Jeníkov – část Oldřichov (P-2015-002874), jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

44.
Usnesení č. 74/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3082/2016/LT) k pozemku p.č. 765/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Evaň, k.ú. Evaň, zapsanému na LV č. 602 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/237 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Evaň, Evaň 27,
Lovosice, PSČ 410 02, IČ 00526118. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav odvedení dešťových vod v obci, Evaň
ZŠ, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

45.
Usnesení č. 75/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3081/2016/LT) k pozemku p.č. 691/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Záluží, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsanému na
LV č. 583 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/24050 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav zřízení IS pro RD na p.p.č. 104/7, Záluží, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

46.
Usnesení č. 76/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6041/2016/UL) k pozemku
p.č. 441 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond, rozsáhlé chráněné území, obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem,
zapsanému na LV č. 182 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Labem a komunikace II/261 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného:
. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav havarijní
přepad dešťové vody – Valtířov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 528-153/2016 ze dne 14.6.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 6 292,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
1.8.2016.

B)

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

47.
Usnesení č. 77/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3040/2016/LT) k pozemku
p.č. 765/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Žitenice, k.ú. Pohořany, zapsanému na LV č. 170 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/25847 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav IS pro RD na
p.p.č. 6/1, Pohořany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
484-68/2016 ze dne 27.4.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
484,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 11.7.2016.

B)

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

48.
Usnesení č. 78/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3041/2016/LT) k pozemku
p.č. 1261/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Úštěk, k.ú. Konojedy u Úštěka, zapsanému na LV č. 575 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace
III/24085 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného:
. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojky NN pro p.p.č.
1083/21, 1077/10, 1077/65, Konojedy, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 148-193/2015 ze dne 13.11.2015. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 7 744,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
30.6.2016.

B)

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

49.
Usnesení č. 79/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3042/2016/LT) k pozemku
p.č. 765/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Žitenice, k.ú. Pohořany, zapsanému na LV č. 170 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/25847 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka IS
pro RD na p.p.č. 6/4, Pohořany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 486-68/2016 ze dne 26.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 121,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
17.6.2016.

B)

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

50.
Usnesení č. 80/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6039/2016/UL) k pozemku
p.č. 3669 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Krupka, k.ú. Krupka, zapsanému na LV č. 3680 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikace II/253 a dále
k pozemku p.č. 1378/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsanému na LV č. 1213 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25344
na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka vodovodní a kanalizační sítě, Krupka, Vrchoslav, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 570, 1267-7059/2014 ze dne 3.4.2014, č. 1211179/2012 ze dne 4.9.2012 a č. 1330-179/2012 ze dne 31.8.2012. Věcné břemeno je zřízeno
za jednorázovou úhradu v částce 16 577,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze
dne 27.6.2016.
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B)

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

51.
Usnesení č. 81/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6027/2016/UL) k pozemku
p.č. 115/1, 115/5 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV č. 1213 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25344 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: Obec Proboštov, náměstí Svobody 700, Proboštov,
PSČ 417 12, IČ 00266566. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav stavební úpravy ul. kpt. Jaroše,
Proboštov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1474-80/2016.
Věcné břemeno je zřízeno bezúplatně – jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.

B)

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

52.
Usnesení č. 82/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/2026/2016/CV) k pozemku
p.č. 118 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chbany, k.ú. Poláky, zapsanému na LV č. 185 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/2251 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka telekomunikačního
kabelu, Chomutov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
541-77/2016 ze dne 20.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
3 811,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 11.4.2016.

B)

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

53.
Usnesení č. 83/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1017/2016/DC) k pozemku p.č.
2040 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Horní
Podluží, k.ú. Horní Podluží, zapsanému na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2643 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přeložky STL plynovodu, ocel DN 100 a PE
d110, Horní Podluží, u čp. 18, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 665-67/2015 ze dne 29.7.2015.

B)

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

54.
Usnesení č. 84/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3070/2016/LT)
k pozemku p.č. 4151/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem,
zapsanému na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikace II/240 a II/246 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce MS II. etapa, Roudnice nad
Labem, ul. Žižkova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

55.
Usnesení č. 85/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2076/2016/CV)
k pozemku p.č. 2840/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsanému na LV č. 12916 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/2256 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská
940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce
MS, Chomutov, ul. Spořická – Poděbradova + 3, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

56.
Usnesení č. 86/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3069/2016/LT)
k pozemku p.č. 4152/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem,
zapsanému na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikace II/240 a II/246 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17,
IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce MS, Roudnice nad Labem, ul.
Špindlerova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

57.
Usnesení č. 87/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3080/2016/LT)
k pozemku p.č. 535 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Lhotka nad Labem, k.ú. Lhotka nad Labem, zapsanému na
LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikace III/24713 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování
a provádění úprav pokládky vedení NN, p.p.č. 41/5, nové OM, Lhotka nad Labem (IP12-4006787), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

58.
Usnesení č. 88/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1041/2016/DC)
k pozemku p.č. 1453 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Verneřice, k.ú. Příbram pod Bukovou horou, zapsanému
na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a
komunikace III/24092 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování
a provádění úprav úprava vedení NN, p.p.č. 188/1, Příbram, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

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

59.
Usnesení č. 89/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1042/2016/DC)
k pozemku p.č. 2807 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Šluknov, k.ú. Šluknov, zapsanému na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2668 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav úprava vNN 35kV, p.p.č. 2567/2, Šluknov,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle
ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

60.
Usnesení č. 90/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3071/2016/LT)
k pozemku p.č. 482/1, 482/2, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Brzánky, k.ú. Brzánky, zapsané na LV č. 424 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/24054 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce vedení
NN, Brzánky (IE-12-4004201), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A)
tohoto usnesení.
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61.
Usnesení č. 91/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3043/2016/LT) k pozemku p.č.
1381/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Štětí, k.ú. Brocno, zapsanému na LV č. 536 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26118 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro nové OM, p.p.č. 300,
Brocno jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 227-31/2016 ze
dne 11.2.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 13 310,- Kč
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 7.5.2015.

B)

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

62.
Usnesení č. 92/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3044/2016/LT) k pozemku p.č.
736/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Velemín, k.ú. Boreč u Lovosic, zapsanému na LV č. 121 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace
III/2587 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
vedení NN, nové OM, p.p.č. 39/1, Režný Újezd jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 247-29/2016 ze dne 4.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 968,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
6.4.2016.

B)

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

63.
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Usnesení č. 93/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1026/2016/DC) k pozemku p.č.
1714/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Lipová, k.ú. Lipová u Šluknova, zapsanému na LV č. 342 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2669 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce vedení vNN, kNN, DTS, Lipová,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 405-035/2015 ze dne
5.5.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 109 44,50 Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 6.8.2014.

B)

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

64.
Usnesení č. 94/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2023/2016/CV) k pozemku p.č.
325/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Kadaň, k.ú. Úhošťany, zapsanému na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/22423 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka vedení NN jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 357-4495/2013 ze dne 8.7.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 5 929,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
21.10.2013.

B)

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

65.
Usnesení č. 95/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2024/2016/CV) k pozemku p.č.
792/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Bílence, k.ú. Škrle, zapsanému na LV č. 101 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/25115 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro nové OM, p.p.č. 809/1, Bílence,
Škrle, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 146-228/2016
ze dne 25.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 302,50 Kč
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 3.8.2016.

B)

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

66.
Usnesení č. 96/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2025/2016/CV) k pozemku p.č.
1168/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Loučná pod Klínovcem, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, zapsanému na LV č. 398 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace
III/2234 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
vedení NN, nové OM, vodárna, p.p.č. 302, Loučná pod Klínovcem, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 712-127/2015 ze dne 6.1.2016. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 665,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 9.8.2016.

B)

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

67.
Usnesení č. 97/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2027/2016/CV) k pozemku p.č.
977/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
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Boleboř, k.ú. Boleboř, zapsanému na LV č. 387 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/25211 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka kabelového vedení NN pro RD, p.p.č. 663/23,
Boleboř jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 422-62/2016 ze
dne 9.6.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 3 267,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 3.8.2016.
B)

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

68.
Usnesení č. 98/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4050/2016/LN)
k pozemku p.č. 947/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Postoloprty, k.ú. Malnice, zapsanému na LV č. 162 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22540 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, Malnice
(IE-12-4004200), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

69.
Usnesení č. 99/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4053/2016/LN)
k pozemku p.č. 185/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Podbořany, k.ú. Kněžice u Podbořan, zapsanému na LV č. 95 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22415
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce
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a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
vedení NN, nové OM, Kněžice (IV-12-4014673), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

70.
Usnesení č. 100/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4054/2016/LN)
k pozemku p.č. 1662/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Měcholupy, k.ú. Želeč u Žatce, zapsanému na LV č. 114 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22713 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
vedení NN, nové OM, Želeč (IP-12-4006196), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

71.
Usnesení č. 101/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4057/2016/LN)
k pozemku p.č. 545/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Hřivice, k.ú. Touchovice, zapsanému na LV č. 191 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22546 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN,
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Touchovice, p.p.č. 50/18, (IE-12-4004556), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

72.
Usnesení č. 102/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4058/2016/LN)
k pozemku p.č. 545/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Hřivice, k.ú. Touchovice, zapsanému na LV č. 191 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22546 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, OM,
Touchovice, p.p.č. 97/3, (IV-12-4014847), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

73.
Usnesení č. 103/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2027/2016/CV)
k pozemku p.č. 686/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří, zapsanému na
LV č. 2163 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a
komunikace III/1985 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka vedení NN, Klášterec nad Ohří, Rašovice, p.p.č. 62, (IP-12-4006229), jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
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tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

74.
Usnesení č. 104/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3075/2016/LT)
k pozemku p.č. 4256/1, 4241, 4236, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad
Labem, zapsané na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikace III/24618, III/24056 a III/24048 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce vedení NN,
Brzánky, (IE-12-4004201), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

75.
Usnesení č. 105/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3076/2016/LT)
k pozemku p.č. 442, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Krabčice, k.ú. Krabčice u Roudnice nad Labem, zapsanému
na LV č. 564 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikace III/24621 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování
a provádění úprav úprava vedení V 22kV, II. etapa, Roudnice nad Labem, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
73

zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

76.
Usnesení č. 106/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3078/2016/LT)
k pozemku p.č. 423, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Dlažkovice, k.ú. Dlažkovice, zapsanému na LV č. 94 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/23756 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, nové OM,
Dlažkovice, p.p.č. 6/6, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

77.
Usnesení č. 107/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3074/2016/LT)
k pozemku p.č. 1126/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Snědovice, k.ú. Sukorady, zapsanému na LV č. 103 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace II/269 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce části vedení NN,
Sukorady, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
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výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

78.
Usnesení č. 108/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3051/2016/LT) dle přílohy č.
13 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a město Libochovice, Náměstí 5. května 48, Libochovice,
PSČ: 411 17, IČ 00263931, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 1761/2, k.ú. Libochovice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsanému na LV 1346 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Libochovice – rekonstrukce chodníků ul. Komenského,
Poděbradova, Školní a napojení na chodník ul. Vrchlického. Stavbou bude dotčena
silnice č. II/246.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

79.
Usnesení č. 109/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2040/2016/CV) dle přílohy č.
14 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň, PSČ: 432 01, IČ
00261912 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 1169/1, 1169/5, k.ú. Kadaň, druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov,

75

pro účely realizace stavby Kadaň – výstavba chodníku podél silnice II/224. Stavbou bude
dotčena silnice č. II/224.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

80.
Usnesení č. 110/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1010/2016/DC) dle přílohy č.
15 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a obec Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, Dolní Podluží, PSČ:
407 55, IČ 00261271 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 2095, 2107/1, k.ú. Dolní Podluží, druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Dolní Podluží, k.ú. Dolní Podluží, zapsané na LV 345 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
pro účely realizace stavby Dolní Podluží – chodník I. etapa. Stavbou bude dotčena silnice
č. II/264.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

81.
Usnesení č. 111/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1011/2016/DC) dle přílohy č.
16 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha, PSČ: 186 00, IČ 70994234 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 1471/1 k.ú. Brtníky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Staré Křečany, k.ú. Brtníky, zapsanému na LV 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
pro účely realizace stavby Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice dolní
nádraží - Rumburk. Stavbou bude dotčena silnice III/2657.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

82.
Usnesení č. 112/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/6004/2016/UL) dle přílohy č.
17 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a obec Proboštov, Náměstí Svobody 700, Proboštov, PSČ:
417 12, IČ 00266566 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 665/1, 1378/1 k.ú. Proboštov u Teplic, druh pozemků: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsané na LV 1213 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice,
pro účely realizace stavby Chodník Proboštov - Přítkov. Stavbou bude dotčena silnice
III/25344.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

83.
Usnesení č. 113/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011.
84.
Usnesení č. 114/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015.

B)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

85.
Usnesení č. 115/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017

86.
Usnesení č. 116/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s umístěním sídla spolku, a to:
- „Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích, z.s.“,
IČ: 01179918
na adrese Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, s výhradou možnosti okamžitého
odvolání tohoto souhlasu.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit souhlasné
prohlášení s umístěním sídla dle bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

87.
Usnesení č. 117/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 14 k pojistné smlouvě pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého
kraje č. 400 034 121 (č. 14/SML0825) ze dne 31. 3. 2014 mezi pojišťovnou Allianz, a.s. a
Ústeckým krajem dle přílohy č. 10 předloženého materiálu.

B)

ukládá
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1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 14
k pojistné smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 10. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 14 k pojistné
smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 10. 2016

88.
Usnesení č. 118/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 65/118R/2016 Rady Ústeckého kraje ze dne 17. 8. 2016 takto:
- k. ú. Podbořany
se ruší a nahrazuje se
- k. ú. Buškovice.

89.
Usnesení č. 119/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 52/103R/2016 Rady Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2016 takto:
- pozemek: p.č. 1264/9 o výměře 218 m2
se ruší a nahrazuje se
- pozemek: p.č. 1264/9 o výměře 281 m2.

90.
Usnesení č. 120/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 13. 9. 2016 dle přílohy č. 11
předloženého materiálu.

91.
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Usnesení č. 121/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 71N09/08 (č. ÚK
1134/2009) dle přílohy č. 18 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a ČR - Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 5
k nájemní smlouvě č. 71N09/08, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

92.
Usnesení č. 122/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 38N09/08 (č. ÚK
665/2009) dle přílohy č. 19 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a ČR - Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 4
k nájemní smlouvě č. 38N09/08, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

93.
Usnesení č. 123/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pojištění majetku a
odpovědnosti Ústeckého kraje“ a o uzavření Dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č.
400 034 121 (č. 14/SML0825) ze dne 31. 3. 2014 mezi pojišťovnou Allianz, a.s. a
Ústeckým krajem dle přílohy č. 20 tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit nezbytné
úkony veřejné zakázky, zejména předložit Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č.
400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 11. 2016
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2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 15 k pojistné
smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016

94.
Usnesení č. 124/121R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. o vyřazení movitého majetku, a to dle přílohy č. 15 předloženého materiálu z vlastnictví
Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156,
2. o prodeji movitého majetku, a to dle přílohy č. 15 předloženého materiálu za dohodnuté
odhadní ceny.

B)

ukládá
Bc Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru INF, předložit kupní smlouvy, jejichž předmětem je
prodej movitého majetku dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 125/121R/2016
Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada Ústeckého kraje po projednání
vydává
v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění dle ustanovení § 27 odst. 5 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení
Ústeckého kraje č. …/2016, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, dle
přílohy č. 21 tohoto usnesení.
Usnesení č. 126/121R/2016
Informace o zajištění železniční regionální dopravy na lince R16 Plzeň – Most od JŘ 2017/2018
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s navrženým postupem smluvního řešení dopravní obslužnosti na lince R16 Plzeň – Most.
Usnesení č. 127/121R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dopravní obslužnost
Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece Labi Litoměřice - Ústí nad
Labem - Děčín“ zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece
Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po
řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po
řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Smlouvu o dílo z nabídky vybraného uchazeče na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská
plavba po řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“) o výběru nabídky uchazeče Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická
692/199, 405 02 Děčín II-Nové Město, IČO: 27346471, který jako jediný podal nabídku a
o uzavření smlouvy na realizaci této veřejné zakázky s tímto uchazečem, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH za dopravní výkon
za jednu plavební hodinu:

3.980,00 Kč
(uvedené služby nepodléhají dani )

C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 31. 10. 2016
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit splnění všech dalších
úkonů této veřejné zakázky souvisejících s jejím přidělením a připravit k uzavření
smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 128/121R/2016
Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi pro přímé zadání veřejné zakázky „Zajištění provozu
Zúčtovacího centra Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“)
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
podle čl. 7 odst. 7.3 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi (dále jen Pravidla) výjimku z čl. 3 odst. 3.2.8
písm. d) Pravidel pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provozování zúčtovacího centra
integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (clearing integrovaného tarifu
veřejné dopravy v Ústeckém kraji)“, přímé zadání dodavateli ČSAD SVT Praha, s.r.o.,
Křižíkova 4-6, Praha 8, IČ 45805202 za podmínek v nabídce dle přílohy tohoto materiálu,
tedy cena za měsíční provoz zúčtovacího centra integrovaného dopravního systému Doprava
Ústeckého kraje bude činit 41 000,- Kč bez DPH za měsíc.
Usnesení č. 129/121R/2016
Uzavření smlouvy o mlčenlivosti a smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému DÚK
s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a. s.
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. o uzavření Smlouvy o mlčenlivosti (Dohoda o ochraně důvěrných informací) se společností
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., se sídlem Školní 999/6, 430 01 Chomutov, IČ:
64053466, dle přílohy č. 22 tohoto usnesení,
2. o uzavření Smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému „Doprava Ústeckého kraje“
se společností Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., se sídlem Školní 999/6, 430 01
Chomutov, IČ: 64053466, dle přílohy č. 23 tohoto usnesení.

Usnesení č. 130/121R/2016
Účast na jednání valné hromady Severočeského divadla s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1 . konání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. dne 3. 10. 2016 od 9:00
hodin v budově Severočeského divadla s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad
Labem, ve 2. patře,
2 . program jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.,
3 . účast zástupce Ústeckého kraje na valné hromadě společnosti Severočeské divadlo
s.r.o., který je delegován na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
65/2Z/2012,
B) ukládá
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zástupci Ústeckého kraje na jednání valné hromady společnosti
Severočeské divadlo s.r.o., hlasovat pro předložené návrhy na usnesení k jednotlivým
bodům programu dle přílohy č. 24 tohoto usnesení.
Termín: 3. 10. 2016
Usnesení č. 131/121R/2016
Přehled pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče k
30.6.2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury
a památkové péče k 30. 6. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Usnesení č. 132/121R/2016
Aktualizace odpisového plánu a snížení příspěvku na provoz pro Severočeskou vědeckou
knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
upravený odpisový plán Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace pro rok 2016 dle přílohy č. 25 tohoto usnesení.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok
2016 u Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace o 256
tis. Kč na celkovou částku 43 680 tis. Kč, z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého
majetku,
2 . dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o snížení povinného odvodu z odpisů majetku
z fondu investic na rok 2016 u Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace o částku ve výši 256 tis. Kč na celkovou částku 867 tis. Kč.
C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče
a) připravit a doručit příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě
uloženého odvodu odpisů
Termín: 31. 10. 2016
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkové
organizace
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 133/121R/2016
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 – rozdělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. zrušit část usnesení č. 261/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016, kterým rozhodla dle § 59 odst. 2
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu vysokého
počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků Programu pro
rok 2016, s žadatelem:
Projekt č. 65
Název projektu: Dům umění v Ústí nad Labem – celoroční program
Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 150 000,- Kč
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 68/26Z/2015
ze dne 14. 12. 2015, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti
na výši poskytnuté dotace, s žadatelem:
Projekt č. 65
Název projektu: Dům umění v Ústí nad Labem – celoroční program
Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Ve výši: 70 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12.
2016.
B) u k l á d á
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci části
A) tohoto usnesení.
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Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 134/121R/2016
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i. pro rok 2017, financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i. pro rok 2017, dle přílohy č. 26 tohoto usnesení.

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 135/121R/2016
Poskytnutí účelově určeného příspěvku pro Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci
pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2016 pro
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci ve výši 250 tis. Kč z důvodu zajištění
repase starých vitrín a nákup nových vitrín, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2016
B) u k l á d á
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, připravit a doručit
příspěvkové organizaci písemné vyrozumění zřizovatele o poskytnutí účelově určeného
příspěvku
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 136/121R/2016
Strategický rámec hospodářské
Karlovarského kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání

restrukturalizace

Ústeckého,

Moravskoslezského

A) bere na vědomí
přednesenou informaci o přípravě Strategického rámce hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
B) schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, připomínky ke Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje dle přílohy č. 27 tohoto usnesení.
C) ukládá
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a

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat Hospodářskou a sociální
radu Ústeckého kraje o připomínkách Ústeckého kraje ke Strategickému rámci
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
Termín: 7. 10. 2016
Usnesení č. 137/121R/2016
Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informace obsažené ve formuláři hlášení změn a v žádosti ze strany příjemců dotací dle
přílohy č. 1. a č. 3 tohoto materiálu,

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 a č. 3 tohoto materiálu,
2. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,- Kč z celkové částky
1 722 300,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(ID 6027304), na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub
Mixér (ID 3230075) poskytnuté organizaci Člověk v tísni, o.p.s. v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 140 000,- Kč z celkové částky
1 722 300,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(ID 6027304), na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nový
svět (ID 9100570) poskytnuté organizaci Člověk v tísni, o.p.s. v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
c) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 200 000,- Kč z celkové částky 2 049
300,- Kč na terénní programy (ID 4941547), na sociální službu nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Nový svět (ID 9100570) poskytnuté organizaci
Člověk v tísni, o.p.s. v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
d) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0329 dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu s organizací Člověk v tísni, o.p.s., v rámci kompetence dané § 36
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
3. revokovat
usnesení č. 104/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, kterým Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodlo dle § 37 zákona č. 129/2000 SB., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti příjemce dotace Květina, z.s. v bodě B)
odstavce 2. písm. c), který zní:
„o nevyhovění žádosti příjemce dotace Květina, z.s. o přesun části finančních
prostředků z vratek ve výši 157 170,- Kč do sociální služby nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (ID 3536223) v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“,
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4. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 150 000,- Kč z celkové částky 923 200,Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6251794)
poskytnuté Květině, z.s. na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(ID 3536223), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 7 170,- Kč z celkové částky 553 100,Kč na sociální službu terénní programy (ID 5829590) poskytnuté Květině, z.s. na
sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 3536223), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
c) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0437 dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu s organizací Květina, z.s., v rámci kompetence dané § 36 písm. c)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
5. uložit
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít dodatek ke smlouvě
s příjemcem dotací dle přílohy č. 2 a č. 4 tohoto materiálu,
Termín: do 15 dnů od usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
C)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: na nejbližším zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Usnesení č. 138/121R/2016
Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním výměrem
ekonomického odboru JID: 108647/2016/KUUK ve výši 11 457 Kč, subjektu Mateřské
centrum Větrník, IČ 270 33 597, se sídlem Jitřní čp. 1067/9, 408 01 Rumburk 1
Usnesení č. 139/121R/2016
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace - dofinancování
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1, 2 tohoto materiálu, a to zejména Návrh podpory
z rozpočtu kraje včetně výše přiznané dotace,

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1, 2 tohoto materiálu, a to zejména
Návrh podpory z rozpočtu kraje včetně výše přiznané dotace,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace
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poskytovateli sociálních služeb Sociálním službám Chomutov, příspěvkové
organizaci ve výši 1 366 627 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a o uzavření
dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních
služeb dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 tohoto materiálu,
3. uložit
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít dodatek
ke smlouvě s příjemcem dotace Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou
organizací ve výši 1 366 627 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Termín: 15. 10. 2016
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: nejbližší jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Usnesení č. 140/121R/2016
Dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem
v oblasti sociální pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z čl. 5 odst 5.3 „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje“, schválené Radou usnesením 13/82R/2015 ze dne
6. 5. 2015, který ukládá povinnost uvádět v usnesení ke zvýšení příspěvku zřizovatele
účelovost příspěvku a termín vyúčtování, pro zvýšení závazných ukazatelů
příspěvkových organizací dle bodu A) odst. 2a – 2d tohoto usnesení,
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek
na provoz pro rok 2016 o částku:
a) 1 822 tis. Kč na celkový objem 10 133 tis. Kč pro Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace,
b) 1 969 tis. Kč na celkový objem 16 006 tis. Kč pro Domov sociálních služeb Meziboří,
příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb organizace,
c) 891 tis. Kč na celkový objem 20 452 tis. Kč pro Ústav sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb
organizace,
d) 2 498 tis. Kč na celkový objem 22 950 tis. Kč pro Ústav sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizaci, na zajištění provozních potřeb
organizace, za podmínky schválení usnesení B) odst.1 Zastupitelstvem Ústeckého
kraje,
3. o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2016 pro
Dětský domov a Školní jídelnu, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvkovou organizaci,
IČO: 62209256, sídlo: Most, K. H. Borovského 1146, PSČ: 434 01, ve výši 267 tis. Kč
na provoz sociální služby domy na půl cesty poskytované v zařízení Dům na půl cesty
“Do života“.

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. schválit korekci vyrovnávací platby ve výši 20 % na základě ustanovení bodu 7.7
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
u poskytovatele sociální služby Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvkovou organizaci,
2. uložit Mgr. Martinu Klikovi, MBA členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci dle bodu B) odst. 1 tohoto usnesení
C) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, aktualizovat finanční tok příspěvku
na provoz příspěvkových organizací
Termín: 17. 10. 2016
2.

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) odst. 3
Termín: 31. 10. 2016

3.

Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle bodu A) odst. 3 tohoto usnesení
předložit vyúčtování účelově určeného příspěvku
Termín: 31. 1. 2017

4.

Mgr. Martinu Klikovi, MBA členu Rady Ústeckého kraje předložit usnesení dle bodu B)
tohoto materiálu na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 141/121R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
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, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace, formou finančního daru na pořádání festivalu Hájský kohout 2016
od:
, ve výši 5 tis. Kč

-

- PB služby s.r.o., Obrnice - České Zlatníky č.p. 16, PSČ 435 21, IČ: 25478001, ve výši
5 tis. Kč.
Usnesení č. 142/121R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče o národní přírodní rezervaci
Malý a Velký Štít na období 2017 - 2026
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. předložený návrh plánu péče o národní přírodní rezervaci Malý a Velký Štít na období
2017 - 2026 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu bez připomínek;
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2. skutečnost, že plány péče nejsou pro fyzické ani právnické osoby závazné, pouze
upravují postup orgánu ochrany přírody při zajišťování ochrany zvláště chráněných
území.
Termín: 7. 10. 2016
Usnesení č. 143/121R/2016
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období
2014 až 2020 - dodatek ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e

podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o změně termínu ukončení realizace projektu a změně rozpočtu
smlouvy č. 16/SML2203 v rámci Programu.

B) ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, uzavřít dodatek ke
smlouvě č. 16/SML2203.

Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 144/121R/2016
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok
2008, 2009, 2011, 2012
- prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- „Pořízení územně plánovací dokumentace“ pro obec Chbany do 31. 12. 2017
- „Územně plánovací dokumentace obce Janská“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán obce Arnoltice“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Chudoslavice“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán obce Záluží“ do 31. 12. 2017
- „Zpracování nového ÚP Obora“ do 30. 6. 2017
- „Nový územní plán Skršín“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Rokle“ do 31. 12. 2017
- „Územně plánovací dokumentace obce Všestudy“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Blšany u Loun“ do 30. 11. 2017
- „Územní plán Domoušice, Solopysky“ do 31. 12. 2017
- „Nový ÚP obce Žalhostice“ do 31. 12. 2017

B) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál Zastupitelstvu Ústeckého
kraje k projednání.
Termín: 30. 12. 2016
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Usnesení č. 145/121R/2016
Labská stezka – etapa 3
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
realizaci výstavby části Labské stezky, UČS 4.3.2 v trase Nučnice, motorest – Nučnice,
lávka přes Úštěcký potok.
B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, provést zadávací řízení
veřejné zakázky na stavební práce a zajistit realizaci stavby.
Termín: 30. 9. 2017
Usnesení č. 146/121R/2016
Změna závazného ukazatele – stanovení objemu mzdových prostředků
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o schválení nařízení vlády, kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.
B) stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců Ústeckého kraje, zařazených do krajského úřadu
a do zvláštních orgánů kraje, dle ust. § 59, odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 230 800 tis. Kč.
Usnesení č. 147/121R/2016
Činnost Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období
2012-2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle § 59 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, „Činnost Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Ústeckého kraje ve IV.
volebním období 2012 – 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Usnesení č. 148/121R/2016
Zpráva o činnosti Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje za období od začátku roku
do konce září 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje za období od začátku
roku do konce září 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Usnesení č. 149/121R/2016
Zpráva o činnosti Finanční komise Rady Ústeckého kraje za rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finanční komise Rady Ústeckého kraje za rok 2016.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. /121R/2016

–

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím
finančního daru a s nabytím majetku formou daru
do vlastnictví příspěvkových organizací

Příloha č. 2 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká
Kamenice,
Komenského
491,
příspěvková
organizace

Příloha č. 3 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova
417, příspěvková organizace

Příloha č. 4 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280,
příspěvková organizace

Příloha č. 5 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, příspěvková organizace

Příloha č. 6 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace

Příloha č. 7 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a
zdravotnická,
Obchodní
akademie,
Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Most, příspěvková organizace

Příloha č. 8 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých –
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem,
Malátova 12, příspěvková organizace

Příloha č. 9 k usnesení č. /121R/2016

–

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 339/2006, č.
69N06/38 (SPÚ)

Příloha č. 10 k usnesení č. /121R/2016

–

Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 339/2006, č.
69N06/38 (SPÚ)
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Příloha č. 11 k usnesení č. /121R/2016

–

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 72/2007, č.
4N07/38 (SPÚ)

Příloha č. 12 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o nájmu nemovitých věcí (Povodí Ohře)

Příloha č. 13 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o provedení stavby na pozemku (město
Libochovice)

Příloha č. 14 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o provedení stavby na pozemku (město
Kadaň)

Příloha č. 15 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o provedení stavby na pozemku (obec
Dolní Podluží)

Příloha č. 16 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o provedení stavby na pozemku (SŽDC)

Příloha č. 17 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o provedení stavby na pozemku (obec
Proboštov)

Příloha č. 18 k usnesení č. /121R/2016

–

Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě č. 71N09/08, č.
ÚK 1134/2009 (SPÚ)

Příloha č. 19 k usnesení č. /121R/2016

–

Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 38N09/08, č.
ÚK 665/2009 (SPÚ)

Příloha č. 20 k usnesení č. /121R/2016

–

Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 400 034 121, č.
14/SML0825, (Allianz)

Příloha č. 21 k usnesení č. /121R/2016

–

Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují
úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí

Příloha č. 22 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o mlčenlivosti (Dohoda o ochraně
důvěrných informací)

Příloha č. 23 k usnesení č. /121R/2016

–

Smlouva o zajištění bezpečnosti odbavovacího
systému „Doprava Ústeckého kraje“

Příloha č. 24 k usnesení č. /121R/2016

–

Pozvánka na jednání valné hromady Severočeského
divadla s.r.o. včetně příloh

Příloha č. 25 k usnesení č. /121R/2016

–

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016

Příloha č. 26 k usnesení č. /121R/2016

–

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce
Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i. pro rok 2017,
financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje
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Příloha č. 27 k usnesení č. /121R/2016

–

Připomínky Ústeckého kraje ke Strategickému
rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje
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Příloha č. 1 k usnesení č. 18/121R/2016

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a s nabytím majetku formou daru do vlastnictví
příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

finanční dar
1. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Roudnice
nad
Labem,
Špindlerova
690,příspěvková organizace, IČO: 46773762,
sídlo: Roudnice nad Labem, Špindlerova
690, PSČ: 413 01

nabytí majetku formou daru
1. Střední škola obchodu a služeb, Teplice,
příspěvková organizace, IČO: 00524646,
sídlo: Teplice, Alejní 12, PSČ: 415 01
2. Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková
organizace, IČO: 61345717, sídlo: Vysoká
Pec 145, PSČ: 431 59
3. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,
příspěvková organizace, IČO: 61515876,
sídlo: Ohníč, Tuchlov 47, PSČ: 417 65
4. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Truhlářova 16, příspěvková
organizace, IČO: 44555440, sídlo: Ústí nad
Labem, Truhlářova 16/526, PSČ: 400 03

dárce

účel přijetí daru

ve výši

na startovné,cestovné, pitný režim na zápasy
Fotbalové farmy, zdravotnický materiál, na věcné
odměny žákům a studentům k ukončení studia a
reprezentaci školy, na registraci hráčů, poplatky za
utkání, na hostování hráčů, na pronájem umělé
trávy, odměny rozhodčí, vitamínové nápoje, na
dopravné, na zápasy a kulturní akce, na propagaci
a na další aktivity spojené a činností školy a
Fotbalové farmy

49 000,00

Notebook model s AMD CPU
Notebook model s AMD CPU
Notebook model s AMD CPU
balzámy na rty

15 669,50
15 669,50
15 669,50
7 000,00

sestava dětského hřiště Monkey´s Flexi

75 676,00

1x laserová barevná tiskárna HP Color Laser Jet
3550

600,00

1x skener HP Scanjet G 2710
5x tiskárna HP Desk Jet 460 wbt

1 500,00

Příloha č. 2 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace
zastoupena: Mgr. Ivou Hřídelovou, ředitelkou
sídlo: Komenského 491, Česká Kamenice, PSČ: 407 21
IČO: 00412058
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
46 650,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 3 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace
zastoupena: PhDr. Mgr. Leošem Moravcem, ředitelem
sídlo: Lipová u Šluknova 417, PSČ: 407 81
IČO: 00412074
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
5 426,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 4 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
zastoupena: PaedDr. Milanem Vostrým, ředitelem
sídlo: Tisá 280, PSČ: 403 36
IČO: 44555237
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
19 000,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 5 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace
zastoupena: Mgr. Alenou Novotnou, ředitelkou
sídlo: Špálova 2/2712, Ústí nad Labem, PSČ: 400 11
IČO: 44555245
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
41 788,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 6 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
zastoupena: RNDr. Zdeňkem Bergmanem, ředitelem
sídlo: Čs. dobrovolců 11, Teplice PSČ: 415 01
IČO: 61515451
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
70 000,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 7 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
zastoupena: Ing. Jitkou Haškovou, ředitelkou
sídlo: Zd. Fibicha 2778, Most, PSČ: 434 01
IČO: 49872427
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
400 000,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 8 k usnesení č. 19/121R/2016
Ústecký kraj
číslo smlouvy:

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
1.
Převádějící
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
(dále také jen „Kraj“)
a
2.
Příjemce
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
zastoupena: Mgr. Reginou Krausovou, ředitelkou
sídlo: Malátova 12, Ústí nad Labem, PSČ: 400 11
IČO: 70229422
(dále také jen „Příspěvková organizace“)
uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých
1.

2.

Čl. 1
Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a)
Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt
do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.
Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen
„ peněžní majetek“), a to:
Inv. číslo

Název
Peněžní majetek (prostředky)

Hodnota
3 000,- Kč

Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že peněžní majetek je v její
dispozici.

1.

Čl. 2
Práva a povinnosti smluvních stran
Příspěvková organizace je povinna využívat peněžní majetek s péčí řádného hospodáře
k účelu, pro který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se
vrácení peněžního majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková
organizace je povinna vrátit peněžní majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část
určenou Krajem neprodleně po doručení písemné výzvy Kraje k vrácení peněžního
majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ze dne.
Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech s platností originálu,
přičemž převádějící obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.

Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V

dne

....................................................
Ústecký kraj

....................................................
příspěvková organizace

Příloha č. 9 k usnesení č. 46/121R/2016

Příloha č. 10 k usnesení č. 47/121R/2016

Příloha č. 11 k usnesení č. 48/121R/2016

Příloha č. 12 k usnesení č. 50/121R/2016

Krajský úřad
Číslo pronajímatele: 732/2016
Číslo nájemce:

SMLOUVA O NÁJMU NEMOVITÝCH VĚCÍ
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Pronajímatel
Povodí Ohře, státní podnik
Se sídlem:
Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
ve věcech smluvních: Ing. Janem Fischerem, ekonomickým ředitelem
IČ :
70889988
DIČ:
CZ70889988
Bankovní spojení:
KB a.s. Chomutov, č. účtu: 9137441/0100
telefon, fax:
474 636 111, 474 627 288
e-mail:
poh@poh.cz
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl A, vložka 13052
a
Nájemce:
Ústecký kraj
Se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání : Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax:
475 657 407 / 475 200 245
e-mail:
simak.j@kr-ustecky.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVA O NÁJMU NEMOVITÝCH VĚCÍ:

jir
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I.
1.

Předmět a účel nájmu
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem
vyplývajících z dočasného užívání věcí (nájmu nemovitých věcí).

2.

Česká republika je vlastníkem a Pronajímatel má právo hospodařit s majetkem státu
k těmto nemovitým věcem:
- pozemek p. č. 617/1 o výměře 41257 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
k. ú. Františkov nad Ploučnicí, obec Františkov nad Ploučnicí, zapsaný na LV č. 122 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro ČR, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik,
- pozemek p. č. 556/1 o výměře 1092 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, obec Františkov nad Ploučnicí, zapsaný na LV č. 122 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro ČR, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik,
- pozemek p. č. 1297/2 o výměře 41238 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek p. č. 1257/18 o výměře 3 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené
k. ú. Benešov nad Ploučnicí, obec Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 468 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, pro ČR, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik.

3.

Části pozemků dočasných záborů:
- pozemek p. č. 617/1 k. ú. Františkov nad Ploučnicí o výměře 145 m2 – SO 204
rekonstrukce opěrné zdi v km 27,90 – 28,40,
- pozemek p. č. 556/1 k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí o výměře 76 m2 (DZ 2) – SO
214 rekonstrukce mostu ev. č. 262-025,
Části pozemků trvalých záborů:
- pozemek p. č. 556/1 k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí o výměře 64 m2 (TZ1) – SO
214 rekonstrukce mostu ev. č. 262-025,
- pozemek p. č. 1297/2 k. ú. Benešov nad Ploučnicí o výměře 593 m2 (TZ 4) – SO
217 rekonstrukce mostu ev. č. 262-031,
- pozemek p. č. 1257/18 k. ú. Benešov nad Ploučnicí o výměře 3 m2 (TZ 10) – SO
217 rekonstrukce mostu ev. č. 262-031
dle zákresů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou využity pro realizaci projektu
„REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ (dále jako „předmět nájmu“).

4.

1.

2.

jir

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu předmět nájmu - pozemky
specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem realizace
projektu s názvem stavby „REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ (dále též
„Stavba“).
II.
Doba a podmínky nájmu
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, minimálně však na dobu udržitelnosti projektu
z hlediska podmínek Integrovaného Regionálního Operačního Programu (dále jen
IROP), tedy minimálně na dobu 5 let od skutečného data ukončení projektu dle
podmínek IROP pro stavbu a užívání stavby „REKO silnice II/262 Starý Šachov –
Děčín“.
Stavba uvedená v čl. I. odst. 4 této smlouvy by měla probíhat v roce 2016, 2017 a 2018.
V uvedeném období dojde k užívání pozemků citovaných v článku I. odst. 3 této
smlouvy a to umístěním staveniště. Skutečná doba, na kterou se sjednává užívání shora
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uvedených pozemků, bude stanovena na základě písemného zápisu s uvedením data
započetí a ukončení užívání pozemků. Termín předání pozemku bude 10 dní předem
dohodnutý s vedoucím provozu Česká Lípa, tel. 487 882 896, mobil: 606 757 481,
e-mail: suchy@poh.cz. Nájemní poměr končí u dočasných záborů dnem protokolárního
vrácení pozemků pronajímateli a u trvalých záborů dnem vzniku právních účinků vkladu
smlouvy o zřízení VB-služebnosti na část pozemku trvale zabraných stavbou.
2.

Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání subjektu, který
bude Stavbu realizovat na základě uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci stavby.

3.

Pronajímatel tímto uděluje nájemci a subjektu, který bude Stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací Stavby, přičemž tento souhlas
platí i pro veškerá správní řízení, která jsou nebo budou vedena za účelem realizace
Stavby.

1.

III.
Nájemné
Splatnost nájmu
Platební podmínky a ostatní finanční ujednání
Výše nájemného za užívání předmětu nájmu je stanovena na základě zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Nájem pozemku bude v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění
považován za plnění od daně osvobozené.

3.

Nájemné je stanoveno dle příkazu GR č. 2/2016 v Benešově nad Ploučnicí ve výši 8,05
Kč/m2 tj. 596 m2 x 8,05 Kč =roční nájemné činí 4.798 Kč a v Oldřichově nad Ploučnicí a
Františkově nad Ploučnicí 285 m2 x 5,75 Kč=roční nájemné 1.639 Kč Roční nájemné
celkem 6.437 Kč(slovy: šesttisícčtyřistatřicetsedm korun českých).
Pro rok 2016 bude vypočtena poměrná část nájemného.

4.

Roční nájemné ve výši dle odst. 3 tohoto článku bude hrazeno jednou splátkou na
základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem se splatností 30-ti dnů od data
vystavení.

5.

Den uskutečnění osvobozeného plnění je stanoven na den vystavení daňového dokladu.
Daňový doklad na roční nájemné bude pronajímatelem vystaven nejpozději poslední
den kalendářního roku.

IV.
Výpověď smlouvy
1. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět a požadovat vrácení předmětu nájmu
i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže jej nájemce nebo třetí osoba, jež
předmět nájmu užívá se souhlasem nájemce, neužívá řádně nebo jestliže je užívání
v rozporu s účelem, kterému slouží.
2. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
3. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

jir
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V.
Budoucí majetkoprávní vypořádání
1. Pronajímatel nebude přejímat do svého majetku žádné stavby ani objekty vybudované
v rámci stavby.
2. Pronajímatel se tímto zavazuje uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy nájemce, nejpozději
však do 6 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti na části pozemků trvale dotčených stavbou.
3. Po dokončení stavby bude na náklady nájemce celá situace zaměřena geometrickým
plánem a tím určena přesná výměra části pozemkové parcely uvedené v čl. 3 a 5, která
bude předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a která podléhá
následnému schválení Radou Ústeckého kraje. Obsah práva věcného břemene služebnosti bude upřesněn v samotné smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti,
která bude obsahovat podmínky strpění existence stavby na předmětných pozemcích,
její užívání, údržbu, opravy a demontáž a právo vstupu na tyto pozemky za tím účelem.
4. Věcné břemeno – služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu. Výše jednorázové
úhrady za zřízení služebnosti na předmětných pozemcích, kterou se nájemce zavazuje
uhradit, bude stanovena výnosovým způsobem dle vzorce: plošná výměra služebnosti x
sazba nájemného za m2 x 5 let. Pro výpočet ocenění služebnosti bude použita sazba
nájemného 11,- Kč/m2, celková cena pak bude minimálně 1000,- Kč. Výsledná částka
bude dodaněna platnou sazbou DPH.
5. Dohodnutá částka bude uhrazena na základě daňového dokladu, který pronajímatel
vystaví do 15ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění bude datum podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.
Neuhradí-li nájemce částku ve lhůtě splatnosti, bude mu účtován smluvní úrok ve výši 0,3
% z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.
6. Návrh na vklad služebnosti příslušnému katastrálnímu úřadu podá a správní poplatek
uhradí nájemce.
7. V případě neuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, se nájemce
zavazuje pozemek vyklidit a uvést do původního stavu.

1.

2.

jir

VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Po skončení nájmu je Nájemce povinen vrátit pozemek ve stavu odpovídajícímu
sjednanému způsobu užívání a účelu nájmu, ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení. Nájemce se zavazuje, že v souvislosti s realizací stavby bude
do vlastnických práv a oprávněných zájmů pronajímatele zasahovat pouze v nezbytné
míře a bude si počínat tak, aby na majetku pronajímatele nedocházelo ke škodám.
Dojde-li přesto nájemcem, případně jím pověřenými třetími osobami k zásahu do
dotčených nemovitých věcí nad smluvně sjednaný rámec, případně ke vzniku škody na
majetku pronajímatele, zavazuje se nájemce pro takový případ k uvedení dotčených
nemovitých věcí do původního stavu a v případě vzniku majetkové újmy k její úhradě,
pokud nebude dohodnuto jinak.
Nájemce bude oznamovat své vstupy na pozemek nejpozději 7 dní před vstupem,
případně zajistí, aby tak činily i jím pověřené osoby. Oznámení bude zasláno na Povodí
Ohře, státní podnik, provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa.
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3.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede nájemce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla
zaslána
pronajímateli
do
datové
schránky 7ptt8gm,
na
e-mail:
letafkova@seznam.cz

4.

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

5.

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

6.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č...................... ze
dne ................................

7.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu přičemž pronajímatel
obdrží 2 vyhotovení a nájemce obdrží 3 vyhotovení smlouvy.

8.

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

VII.
Podpisy smluvních stran
Pronajímatel i nájemce 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým
podpisem.

Přílohy:
Příloha č. 1 – situační zákresy částí pozemků
dotčených stavbou

V Chomutově dne…………................

.............................................
Pronajímatel
Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Jan Fischer
ekonomický ředitel

jir

V Ústí nad Labem dne …………..……

........................................
Nájemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 13 k usnesení č. 108/121R/2016

Příloha č. 14 k usnesení č. 109/121R/2016

Příloha č. 15 k usnesení č. 110/121R/2016

Příloha č. 16 k usnesení č. 111/121R/2016

Příloha č. 17 k usnesení č. 112/121R/2016

Příloha č. 18 k usnesení č. 121/121R/2016

Příloha č. 19 k usnesení č. 122/121R/2016

Příloha č. 20 k usnesení č. 123/121R/2016

Dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 400 034 121
Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

(dále jen „pojistitel”)
a

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum
IČ: 70892156

(dále jen „pojistník“)

1)

S účinností od 01.04.2016 se do pojistné smlouvy zařazuje pojištění následujících nákladů:
Znovupořízení věci dle nových norem
Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů jsou považované i
náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník věci povinen vynaložit na znovupořízení věci z důvodu změny legislativy,
obecně závazných předpisů a norem, tak aby mohl věc využívat k původním účelům. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem
plnění ve výši 500 000,- Kč.
Náklady na znalecké posudky
Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 500 000,- Kč, ujednává se tímto, že pojistitel
uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu škody, které by byl jinak nesl pojištěný.
Náklady na výměnu nepoškozených věcí z estetických důvodů
Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku se považují i vícenáklady vynaložené na obnovu nepoškozených
pojištěných věcí, které je nutné vyměnit z estetického důvodu. Podmínkou je, že poškozený pojištěný majetek již není možné
obnovit ve stejném designu a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně vynaložil. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem
plnění ve výši 500 000,- Kč.

2)

S účinností od 22.05.2016 se navyšuje limit pojistného plnění pro stavební součásti vlastní na 6 000 000,- Kč.

3)

Sjednává se pojištění příspěvkových organizací Ústeckého kraje dle přiložených přehledů pojištění platných pro jednotlivé
příspěvkové organizace.
Pojistné za pojištění jednotlivých přispěvkových organizací je uvedeno v rozpisu, který je rovněž přílohou tohoto dodatku.
Pojistná částka souboru vlastních a cizích věcí movitých na území ČR se zahrnutím nového majetku příspěvkových organizací
navyšuje na celkových 2 844 512 187,- Kč.

Pojistná částka zásob na území ČR se zahrnutím nového majetku příspěvkových organizací navyšuje na celkových 53 831 100,Kč.

1

4) V oddíle Pojištění odpovědnosti se aktualizuje znění následujícího smluvního ujednání:
Smluvní ujednání:
Odchylně od článku 3 odst. 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodní události, ke
kterým došlo a jejichž příčina vznikla v době mezi sjednaným retroaktivním datem a datem ukončení pojištění. Retroaktivním
datem je 01.01.2009.

Celkový doplatek pojistného za tento dodatek ve výši 1.885,- Kč bude pojistníkem uhrazen na účet pojišťovacího
makléře RESPECT, a.s., číslo účtu u Raiffeisenbank a.s. 7220843001/5500.
Přílohy:
- seznam příspěvkových organizací a příslušného pojistného
- přehledy pojištěného majetku jednotlivých příspěvkových organizací

Pojistník tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ……………………….. ze dne ……….

Podpisy smluvních stran:

…………………………..…………………..…..

pojistník

…………………………………………

pojistitel
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Příloha č. 21 k usnesení č. 125/121R/2016
Příloha č. k bodu 10.1

NAŘÍZENÍ
Ústeckého kraje č. …/2016
ze dne 29. září 2016
kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada Ústeckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění dle § 27
odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto nařízení kraje:
Čl. 1
Vymezení úseků
Na následujících úsecích silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:
Seznam neudržovaných úseků
Číslo
silnice

Místopisný popis úseku

Staničení

Staničení

Délka

(km) od

(km) do

v km

Provoz
Děčín

II/266
III/2677
III/25377
III/25378
III/25379
III/25852
III/25855
III/25857
III/26225
III/26228
III/2639
III/26313
III/26323
III/26324
III/26517
III/2663
III/2664
III/2668
III/2669
III/2671

Lobendava - státní hranice
Severní - státní hranice
Prosetín - Hliněná
Javory BUS - hranice okresu Ústí nad Labem
Borek - Malšovice
Sněžník BUS - státní hranice
Stará Oleška - Lužná
Arnoltice - Janov
Brložec - Huntířov
Folknáře - Dobrná
Viadukt Janská - Janská
Studený - Na Potoce
Křížový Buk - Mlýny
Dolní Falknov - Krásné Pole
Knížecí - křižovatka s III/26515
Království - Fukov
Království - křižovatka s III/2666
Kunratice - Brtníky
Lipová - státní hranice
Liščí - Severní

III/01312
III/01328
III/1986
III/1988
III/1989
III/21912
III/22119

Fláje - hranice okresu Teplice
křižovatka I/13 - kř. III/1981
Lestkov - hranice okresu Karlovy Vary
Okounov - Krupice
Brodce - hranice okresu Karlovy Vary
Kovářská nádraží - křiž. s III/2234
Mašťov - křižovatka s III/22421

20,129
0,800
2,850
4,729
0,000
12,659
2,962
4,091
1,049
1,553
12,220
7,363
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,363
0,668
0,000

22,657
1,788
4,875
6,052
2,247
13,886
4,804
7,073
2,288
4,713
13,392
9,255
2,875
4,812
1,148
5,415
1,409
6,794
2,406
3,063

2,528
0,988
2,025
1,323
2,247
1,227
1,842
2,982
1,239
3,160
1,172
1,892
2,875
4,812
1,148
5,415
1,409
3,431
1,738
3,063

1,297
0,000
1,632
3,042
2,296
1,240
0,000

4,053
2,275
4,281
4,742
3,124
2,240
3,591

2,756
2,275
2,649
1,700
0,828
1,000
3,591

Chomutov

Příloha č. k bodu 10.1
III/22120
III/22310
III/22311
III/22314
III/22318
III/22319
III/22321
III/22321
III/2234
III/2235
III/22419
III/22420
III/22421
III/22423
III/22424
III/22429
III/22432
III/22433
III/22436
III/2251
III/22512
III/25017
III/25019
III/25019
III/25115
III/25211
III/25211
III/25212
III/25215
III/2522
III/25221
III/25311
III/25314
III/2532
III/2534
III/2543
III/2574
III/5681
III/5692

křižovatka III/22119-křižovatka III/22118
Vykmanov - Mýtinka
Mýtinka - Údolíčko
Klášterecká Jeseň - Měděnec
Nová Víska - křižovatka s III/22319
křižovatka II/223 - Volyně
křižovatka I/13 - Málkov
Zelená - Lideň
Háj - křižovatka s III/21911
Srní
Vojnín - křižovatka III/22119
Kadaňský Rohozec - hranice okr. LN
Kadaň.Rohozec-křiž.III/22419
Úhošťany - Kojetín
Vinaře - křižovatka s II/225
kř. II/224 - Potočná
Rusová nádraží - II/224
Kryštofovy Hamry - státní hranice
Černý Potok - Kovářská
Pětipsy - křižovatka II/225
křižovatka II/568 Kopeček - Březno
Milá - hranice okresu Louny
křižovatka III/25018 - hranice okresu LN
Milá - Bělušice
Škrle - Sušany
Načetín - křižovatka I/7
Orasín - Mezihoří
Květnov - křižovatka s III/25211
Boleboř - Kalek
Třetí Mlýn - Hora Sv. Šebestiána
Pohraniční - státní hranice SRN
Lužice - Dobrčice
Liběšice - Svinčice
Prní Mlýn - Bečov
Černice
Křižatky - Mníšek
hranice okresu Teplice - Lužice
křižovatka I/13 - Mikulovice
křižovatka I/15 - hranice okresu Louny

III/0089
III/03015
III/23748
III/23754
III/23754
III/23758
III/23911
III/23931
III/24043
III/24054
III/24055
III/24058
III/24067
III/24070

Prosmyky od x II/247
Odbočka 2 Vrbice
Klapý - Křesín
Děkovka–hranice okresuTP
Lkáň - Dlažkovice
Čížkovice - Úpohlavy
Brníkov - Roudníček
hranice okresu Kladno – Bříza
Bříza - křižovatka s III/24041
Vetlá - Brzánky
Černěves - Lounky
Doksany - Rohatce
Chotiněves - křižovatka s I/15
Trnobrany - Zimoř

0,000
1,436
0,000
0,519
2,000
0,000
7,725
4,759
3,051
0,000
0,995
0,762
0,000
3,508
0,000
0,000
0,000
3,492
0,000
0,133
7,470
2,159
1,592
3,588
0,000
14,058
1,257
0,000
0,000
6,985
0,000
6,251
0,896
0,000
0,159
3,752
2,600
2,160
0,000

1,680
3,125
4,796
5,827
7,731
2,400
8,220
7,628
6,173
0,427
3,028
1,544
0,400
9,693
2,789
1,751
0,265
5,271
4,627
2,079
9,616
3,121
2,347
5,627
3,929
19,245
4,611
1,195
7,972
15,130
0,829
6,527
2,456
1,332
4,552
10,248
3,500
3,180
0,450

1,680
1,689
4,796
5,308
5,731
2,400
0,495
2,869
3,122
0,427
2,033
0,782
0,400
6,185
2,789
1,751
0,265
1,779
4,627
1,946
2,146
0,962
0,755
2,039
3,929
5,187
3,354
1,195
7,972
8,145
0,829
0,276
1,560
1,332
4,393
6,496
0,900
1,020
0,450

0
0
0
4,514
0
1,348
8,436
4,106
0
0
1,1
0
0
0

0,512
0,977
4,942
7,319
3,11
3,281
11,489
6,506
3,509
0,873
3,742
2,931
2,153
1,528

0,512
0,977
4,942
2,805
3,11
1,933
3,053
2,4
3,509
0,873
2,642
2,931
2,153
1,528

Litoměřice
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III/24075
III/24078
III/24079
III/24080
III/24086
III/24088
III/24613
III/24615
III/24616
III/24620
III/24626
III/24712
III/24715
III/24719
III/24719
III/24728
III/2476
III/2477
III/25810
III/25811
III/25812
III/25813
III/25815
III/25820
III/2587
III/2589
III/26018
III/26027
III/2611
III/26111
III/26118
III/26120
III/26122
III/2691

Srdov - Habřina
II/240 Hradiště – křiž. III/24077
Křižovatka s II/240 - Hradiště
Levínské Petrovice – křižovatka s III/24077
Držovice -křižovatka s III/24081
Líčenice - Dubičná
Břežany - Chotěšov
Vrbka - Martiněves
Chvalín - křižovatka s III/24048
Krabčice – obchvat Roudnice
Mnetěš - x II/608
Keblice - Brňany
Úložiště RM - Kamýk
Miřejovice -křižovatka s III/2612
Kunratice z obce - hr. okresu UL
Prackovice - křižovatka s I/30
Siřejovice - Želechovice
Siřejovice – Keblice
Medvědice – křiž. III/2587
Kocourov – křiž. s III/25812
Milešov – křižovatka s III/23762
hranice okresu Teplice - Páleč
Skalice – hranice okresu Teplice
Milešov – hranice okresu TP
Lhota - křižovatka s III/25815
Milešov - Medvědice
Řepčice – hranice okresu UL
Všeradiště - Řepčice
Lbín – hranice okresu UL
Sedlec - Dolní Řepčice
Brocno – hranice okresu Mělník
Štětí mezi serpentinami
Chcebuz - Štětí
Malešov - Střížovice

III/2213
III/2214
III/22111
III/22115
III/22122
III/22523
III/22715
III/22716
III/22924
III/22930
III/22933
III/22936
III/22937
III/22938
III/22939
III/23736
III/23739
III/2213

Malá Černoc - hranice okresu Rakovník
Soběchleby - Běsno
Sýrovice - Libořice
Nepomyšl Ovčín - Chmelištná
Němčany - Chotěbudice
Čeradice - Radičeves
křižovatka II/227 - křižovatka III/22712
Lipno - Dubčany
křižovatka III/22919 - křižovatka III/22923
Kocanda - Břínkov
Hříškov - Smolnice
konec obce Zbrašín - Jimlín
Hřivice - Lipno
Zbrašín -Touchovice
Líšťany - křižovatka s III/22547
Vrbno - Telce
křižovatka III/23711 - hranice okresu Rakovník
Malá Černoc - hranice okresu Rakovník

0
0
0
0,987
0
0
1,093
2,083
0
0
1,2
4,199
2,028
1,183
4,842
1,323
0
0
0,381
0
0
2,021
4,839
4,777
8,2
0
1,491
4,786
5,734
3,068
9,08
0,763
0,815
0

1,785
1,557
0,425
3,49
1,102
1,255
4,941
5,146
2,043
2,202
1,76
6,88
3,027
2,452
5,699
2,991
2,353
2,14
1,405
0,502
4,079
3,612
7,418
6,751
9,288
3,09
2,687
5,897
6,934
4,824
10,764
1,438
3,497
4,597

1,785
1,557
0,425
2,503
1,102
1,255
3,848
3,063
2,043
2,202
0,56
2,681
0,999
1,269
0,857
1,668
2,353
2,14
1,023
0,502
4,079
1,591
2,571
1,974
1,088
3,09
1,196
1,111
1,2
1,756
1,684
0,675
2,682
4,597

0,500
0,000
0,000
1,480
0,000
3,000
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
1,300
3,000
0,000
0,000
0,000
15,950
0,500

1,749
4,377
3,748
3,559
2,681
5,635
1,575
9,836
2,240
1,216
1,977
4,439
7,205
2,596
2,043
4,662
16,329
1,749

1,249
4,377
3,748
2,079
2,681
2,635
1,575
3,336
2,240
1,216
1,977
3,139
4,205
2,596
2,043
4,662
0,379
1,249

Louny
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III/23742
III/23744
III/2461
III/25012
III/25017
III/25019

Černochov - křižovatka s II/237 Chrastín
Černochov - hranice okresu Kladno
Nečichy - Chožov
Vrbka - Břvany
Břvany nádraží ČD - hranice okresu Most
Hrádek - hranice okresu Most

0,000
3,398
2,100
0,000
0,000
0,000

2,951
4,711
5,981
2,803
2,004
1,417

2,951
1,313
3,881
2,803
2,004
1,417
Ústí nad
Labem

III/00822
III/00823
III/0088
III/01310
III/01311
III/01312
III/01317
III/01322
III/24719
III/2484
III/2487
III/25326
III/25336
III/25360
III/25361
III/25371
III/25371
III/25371
III/25373
III/25374
III/25378
III/25813
III/25815
III/25820
III/25825
III/25833
III/25834
III/25835
III/25840
III/25841
III/25848
III/2585
III/26018
III/26022
III/26024
III/26032
III/26036
III/26037
III/26038
III/2611

Dubí - Mstišov
Cínovec - Vitiška
Cínovec st. celnice - kř. I/8
Dlouhá Louka (točna) - III/01311
od III/01310 - křižovatka s III/01312
hranice okresu Most - Oldříš - II/382
od II/382 - Nové Město (nádraží)
křižovatka I/13 u Přestanova - Strádov
hranice okresu Litoměřice - Čeřeniště
Zadní Telnice - Adolfov
hranice okresu Ústi nad Labem -Cínovec
od III/25331Ohníč - Úpoř
Nové Dvory - k III/25817
Český Újezd - Střižovice
křižovatka III/26029 - Český Bukov
Mnichov - Libov
křižovatka III/26039 pod Radešínem - Žežice
Mlýniště - Ústí nad Labem
Neštěmice (křiž. tři kříže) - Žežice
Ryjice - Libov
hranice okresu Děčín - k III/25361
Lukov - hranice okresu Litoměřice
Štěpánov - hranice okresu Litoměřice
Černčice - hranice okresu Litoměřice
Vrahožily - Bořislav
od III/25832 u Řehlovic - Suchá
od Ill/25839 žel. st. Radejčín - kř. III/25832 Dubice
Stebno - křižovatka s III/25840
křižovatka s III/25839 - Podlešín
kř. III/25843 nad Kojeticema - kř. III/25845 Malečov
kř. III/25849 Horní Zálezly - kř. III/25841 Malečov
Červený Újezd - Dřevce
Haslice - hranice okresu Litoměřice
kř. III/26021 Týniště - Doubravice
kř. III/25847 Lhota pod Pannou. - kř. III/26025 Proboštov
Mirkov - Neštěmice Skalka (točna MHD)
křižovatka s III/26040 - Chuderovec
od III/25371 Radešín - k III/25374
Sovolusky - kř. III/25371 Radešín
hranice okresu Litoměřice - křižovatka s lIl/24719

0,000
0,000
0,000
7,150
0,000
4,171
0,000
0,000
5,747
1,500
8,773
2,600
1,400
1,000
2,338
0,000
3,916
6,000
0,650
3,800
6,052
1,100
2,613
4,000
1,200
0,000
0,000
0,000
0,000
4,857
1,458
0,000
0,989
0,000
0,000
3,213
1,886
0,000
0,600
6,934

1,275
5,848
0,550
9,378
3,683
11,442
0,800
0,614
8,000
4,100
19,893
3,210
4,050
1,700
4,100
2,180
4,836
6,739
2,824
5,392
8,436
2,021
4,839
4,777
3,697
2,600
1,779
2,386
1,929
6,821
3,663
2,200
1,491
2,000
1,032
5,300
3,100
1,243
1,350
8,198

1,275
5,848
0,550
2,228
3,683
7,271
0,800
0,614
2,253
2,600
11,120
0,610
2,650
0,700
1,762
2,180
0,920
0,739
2,174
1,592
2,384
0,921
2,226
0,777
2,497
2,600
1,779
2,386
1,929
1,964
2,205
2,200
0,502
2,000
1,032
2,087
1,214
1,243
0,750
1,264
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Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení Ústeckého kraje č. 2/2015, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí ze dne 14. října 2015.

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Ústeckého kraje č. …/…R/2016 ze dne
29. září 2016 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje.

Oldřich Bubeníček
hejtman

RSDr. Stanislav Rybák
1. náměstek hejtmana

Příloha č. 22 k usnesení č. 129/121R/2016

Číslo objednatele:
Číslo firmy:

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:
Název:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Škarohlíd
E-mail/telefon: skarohlid.m@kr-ustecky.cz / 475 657 173
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Firma:
Název:
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Sídlo:
Školní 999/6, 430 01 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Petr Maxa
E-mail/telefon: ředitel@dpchj.cz / 474 616 101
IČ:
64053466
DIČ:
CZ64053466
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 2112500287/0100
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka B/781
(dále jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu § 504 a § 1730 téhož zákona tuto

DOHODU O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
(dále jen „Smlouva“):
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Článek 1

Úvodní jednání a účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je zejména sjednat nad rámec daný ustanoveními občanského
zákoníku o obchodním tajemství a ustanovením § 1730 občanského zákoníku a/nebo
jinými právními předpisy ochranu informací před neoprávněným využitím či
zpřístupněním.
2. Smluvní strany se rozhodly spolupracovat na projektu zavedení integrovaného
dopravního systému Ústeckého kraje „Doprava Ústeckého kraje“. Vzhledem k tomu,
že
a) Smluvní strany považují tato jednání za důvěrná,
b) v rámci těchto jednání předpokládají Smluvní strany vzájemné poskytnutí
informací, na jejichž utajení a důvěrnosti mají zájem a
c) vyžadují o nich zachování mlčenlivosti, rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu.

Článek 2

Ochrana informací

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud získají od druhé Smluvní strany informace, o
kterých mohly při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze na nich spravedlivě
požadovat a vzhledem k povaze takových informací předpokládat, že na jejich
ochraně má druhá Smluvní strana oprávněný zájem, a které nejsou v obchodních
kruzích běžně dostupné, budou s těmito důvěrnými informacemi nakládat jako
s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako důvěrné
vždy jednotlivě označovat (dále též jen „důvěrné informace“).
2. Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy rozumí zejména veškeré
informace, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této Smlouvy
a při dalších jednáních s druhou Smluvní stranou, jakož i know-how, veškeré
skutečnosti obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy, související s činností
Smluvní strany – zejména, avšak nikoliv výlučně, provozní metody a postupy,
obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy,
finanční, obchodní a další provozní údaje Smluvní strany, poskytnuté, resp. získané,
vědomou činností poskytující Strany jejím opomenutím či jinak, a to ústně či
v písemné, elektronické nebo jiné podobě a formě, a informace které mají skutečnou
nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, a které nejsou
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny, všechna data, o
kterých získají Smluvní strany vědomost během spolupráce.
3. Smluvní strany se zavazují použít důvěrné informace poskytnuté druhou Smluvní
stranou jen k účelu, pro který byly poskytnuty.
4. Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly
poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy,
jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat o nich mlčenlivost a učinit
veškerá smluvní a technická opatření, zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
Smluvní strany mohou tyto informace sdělovat pouze svým zaměstnancům nebo
smluvním partnerům, a to v rozsahu nezbytně nutném pro uzavření konkrétních
smluv a plnění práv a povinností z nich vyplývajících. Smluvní strany se v takovémto
případě zavazují zajistit písemně se třetí stranou stejnou úroveň ochrany těchto
důvěrných informací, jako činí vzájemně touto Smlouvou. Za porušení touto
Smlouvou sjednané ochrany důvěrných informací svým zaměstnancem nebo třetí
stranou odpovídá Smluvní strana, která jim důvěrné informace sdělila, jako by ji
porušila sama.
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5. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení se ochrana podle této Smlouvy nevztahuje
na ty, byť jinak důvěrné, informace,
a) které se stanou veřejně známými a přístupnými, a to nikoli v důsledku činu
nebo zanedbání přijímající Smluvní stranou (Příjemce);
b) které Příjemce prokazatelně znal před jejich poskytnutím poskytující Smluvní
stranou (Poskytovatelem) a nevztahovalo se na ně jiné omezení poskytování;
c) které byly vytvořeny prokazatelně samostatně Příjemcem nebo třetí stranou;
d) které Příjemci právoplatně poskytne třetí strana, která tyto informace
nezískala přímo ani nepřímo od Poskytovatele důvěrné informace;
e) které byly písemným souhlasem Smluvní strany, která má zájem na jejich
utajení, zbaveny omezení ochrany, a to v rozsahu v takovém souhlasu
uvedeném;
f) které jsou poskytnuty oprávněnému subjektu na základě zákonné povinnosti.
V tomto případě je Smluvní strana, která byla o poskytnutí Důvěrných
informací požádána, povinna neprodleně o této skutečnosti informovat druhou
Smluvní stranu. Zároveň není poskytnutím informací ve smyslu tohoto
odstavce Smluvní strana zbavena povinnosti takové informace i nadále
utajovat vůči ostatním třetím osobám.
6. Vedle výjimek ujednaných podle předchozího odstavce je Smluvní strana oprávněna
sdělovat důvěrné informace svým ovládajícím osobám ve smyslu ustanovení § 74
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Za porušení ujednání této
Smlouvy takovými osobami odpovídá Příslušná Smluvní strana, jako by je porušila
sama.
7. Smluvní strany učiní přiměřená opatření k zajištění mlčenlivosti svých zaměstnanců,
poradců, agentů a jakýchkoliv dalších zástupců ve vztahu k Důvěrným informacím.
Porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany těchto osob bude považováno za porušení
povinnosti mlčenlivosti té Smluvní strany, která jim Důvěrné informace sdělila.
8. Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně vrátí veškeré listiny obsahující poskytnuté
Důvěrné informace ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy o jejich vrácení jedna ze Smluvních
stran písemně požádá. Z nosičů záznamů budou Důvěrné informace ve stejných
lhůtách vymazány, o čemž bude vydáno písemné prohlášení. Lhůta 14 dní běží ode
dne doručení písemné žádosti nebo dnem následujícím po ukončení účinnosti
Smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na informace a dokumenty, které budou
Smluvní strany potřebovat pro splnění závazků, které vyplynou z jednání Smluvních
stran o vzájemné spolupráci nebo z jiné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami.
9. Ujednáním této Smlouvy není vyloučeno, při zvýšeném zájmu kterékoliv ze
Smluvních stran na ochraně důvěrných informací, tuto otázku smluvně upravit
v konkrétních případech.

Článek 3

Sankce a náhrada škody

1. Za každé jednotlivé porušení povinností ochrany informací, podle čl. 2. této Smlouvy,
je povinna kterákoliv ze Smluvních stran, která se porušení Smluvních povinností
dopustila, zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč
(jedenmilion korun českých) a náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
2. Pokud Smluvní strana, která povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy poruší a
způsobí tím druhé Smluvní straně škodu nebo ona či jiná třetí osoba získá na základě
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takového jednání či opomenutí majetkový prospěch, je oprávněna druhá Smluvní
strana uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody a na zaplacení částky odpovídající
majetkovému prospěchu.

Článek 4

Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o ochraně informací podle čl. 2. této
Smlouvy, včetně ujednání o smluvní pokutě a náhradě škody podle čl. 3. zůstávají
platná a účinná po dobu pěti let po libovolném skončení smluvního vztahu,
založeného touto Smlouvou. Ukončení účinnosti libovolného ustanovení této Smlouvy
nezbavuje Smluvní strany povinnosti dodržovat povinnosti ochrany důvěrných
informací, zejména obchodního tajemství podle právních předpisů.
3. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce obou
Smluvních stran. Smluvní strana může převést svá práva a povinnosti podle této
Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
4. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne ……….
5. Tato Smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky
vzestupně číslovanými, podepsanými oběma Smluvními stranami.
7. Smluvní strany 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Chomutově dne ……………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Maxa
ředitel společnosti
Dopravní podnik měst Chomutova
a Jirkova a. s.

za Objednatele

za Firmu
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Příloha č. 23 k usnesení č. 129/121R/2016

Číslo Garanta DÚK:
Číslo Dopravce:

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO
SYSTÉMU „DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE“
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Garant DÚK:
Název:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Škarohlíd
E-mail/telefon: skarohlid.m@kr-ustecky.cz / 475 657 173
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Garant DÚK“)
a
Dopravce:
Název:
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Sídlo:
Školní 999/6, 430 01 Chomutov
Zastoupený:
Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Petr Maxa
E-mail/telefon: ředitel@dpchj.cz / 474 616 101
IČ:
64053466
DIČ:
CZ64053466
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 2112500287/0100
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka B/781
(dále jen „Dopravce“ a společně dále jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu § 504 a § 1730 téhož zákona tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO
SYSTÉMU „DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE“
(dále jen „Smlouva“):
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Článek 1

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je vymezení práv a povinností Smluvních stran při zajištění
bezpečnosti odbavovacího systému v rámci projektu zavedení integrovaného dopravního
systému Ústeckého kraje „Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen DÚK).

Článek 2

Pojmy

1. Pro účely této Smlouvy se rozumí:
 BČK – bezkontaktní čipová karta,
 DOS – dopravní odbavovací systém,
 SAM - Secure Application Module, modul zajišťující bezpečnou komunikaci s BČK.

Článek 3

Obecná ustanovení

1. Dopravní odbavovací systém DÚK používá jako nosič integrovaného jízdného BČK
s inicializovanou dopravní aplikací s definovanou strukturou a s definovanými klíči pro
čtení a zápis na kartu. Každý dopravce má vlastní DOS, který je pro provoz v DÚK
certifikovaný. Komunikace s BČK je zabezpečena moduly SAM.
2. Garant DÚK prohlašuje, že je vlastníkem struktury dopravní aplikace pro odbavovací
systém DÚK inicializované na BČK. Dále prohlašuje, že je vlastníkem všech klíčů pro
čtení a zápis sektorů dopravní aplikace pro odbavovací systém DÚK na BČK Ústeckého
kraje.
3. Garant DÚK je oprávněn vlastními silami nebo prostřednictvím třetí strany zajistit
zabezpečení SAM klíči.
4. Garant DÚK je oprávněn v souladu s Bezpečnostní politikou DÚK, která tvoří přílohu č.1,
odstranit klíče ze zabezpečených SAM a převést je ze stavu zabezpečen do stavu
inicializován.

Článek 4

Povinnosti Dopravce

1. Dopravce se zavazuje používat pro odbavování cestujících v systému DÚK pouze
certifikovaná zařízení DOS.
2. Dopravce je povinen nejpozději následující pracovní den po zjištění násilného
poškození, ztráty nebo zcizení zařízení DOS oznámit tuto skutečnost Garantovi DÚK.
3. Dopravce se zavazuje řídit se Bezpečnostní politikou DÚK, která tvoří přílohu č. 1 a je
nedílnou součástí této Smlouvy a je pro Dopravce závazná.
4. Dopravce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů po doručení výzvy Garanta DÚK
odevzdat všechny SAMy osobě pověřené Garantem DÚK za účelem odstranění klíčů ze
zabezpečených SAM modulů. Za doručení se považuje následující den po odeslání
výzvy Garantem DÚK, případně osobou k tomu Garantem DÚK pověřenou.
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Článek 5

Smluvní pokuty

1. V případě, že Dopravce poruší povinnost dle článku 4 odst. 1 nebo odst. 2 této Smlouvy,
pak je Garant DÚK oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
2. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž dopad na bezpečnost systému je
Bezpečnostní politikou kvalifikován stupněm vysokého rizika, pak je Garant DÚK
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za
každý jednotlivý případ.
3. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž dopad na bezpečnost systému je
Bezpečnostní politikou kvalifikován stupněm středního rizika, pak je Garant DÚK
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za
každý jednotlivý případ.
4. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž dopad na bezpečnost systému je
Bezpečnostní politikou kvalifikován stupněm nízkého rizika, pak je Garant DÚK oprávněn
požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.
5. Za každý zjištěný případ porušení povinností, jež jsou definovány v Bezpečnostní politice
v kapitole 4.3. Správa SAM včetně podkapitol, vyjma podkapitoly 4.3.4, je Garant DÚK
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.
6. V případě, že Dopravce poruší povinnost dle článku 4 odst. 4 této Smlouvy, pak je
Garant DÚK oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý kus pozdě dodaného SAM.
7. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo Garanta DÚK na náhradu škody, a
to v plné výši.

Článek 6

Ukončení smluvního stavu

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž následek je Bezpečnostní politikou DÚK
kvalifikován stupněm vysokého rizika, je Garant DÚK oprávněn od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší. Účinek odstoupení od Smlouvy
nastává dnem doručení odstoupení Dopravci.
3. Smlouva se ruší taktéž vystoupením Dopravce z integrovaného systému DÚK nebo jeho
vyloučením.

Článek 7

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu vztahuje dohoda o ochraně důvěrných
informací, kterou Smluvní strany mezi sebou uzavřely.
2. Garant DÚK je oprávněn kontrolovat plnění povinností Dopravce dle této Smlouvy a
Dopravce je povinen Garantovi DÚK tuto kontrolu umožnit.
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Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží po 1 vyhotovení.
2. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 Bezpečnostní politika DÚK.
3. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. O uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne …………..
5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků uzavřených Smluvními
stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu vztahuje dohoda o ochraně důvěrných
informací, kterou Smluvní strany uzavřely dne …………..
7. Smluvní strany 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Chomutově dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Maxa
ředitel společnosti
Dopravní podnik měst Chomutova
a Jirkova a. s.

za Garanta DÚK

za Dopravce
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Příloha č. 24 k usnesení č. 130/121R/2016

Severočeské divadlo s.r.o.
Podklad k bodu č. 1
Do jednání valné hromady
konaného dne 3.10.2016

Věc: Schválení programu jednání valné hromady

Předkládá:

Jednatel společnosti

Valná hromada
schvaluje program jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady a schválení programu
2. Schválení účasti třetích osob
3. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady
4. Finanční plán společnosti na rok 2017
5. Závěr valné hromady

Zodpovídá:

Jednatel společnosti

Termín:

3.10.2016

Severočeské divadlo s.r.o.

Podklad k bodu č. 2
Do jednání valné hromady
konaného dne 3.10.2016

Věc: Schválení účasti třetích osob

Předkládá:

Jednatel společnosti

Valná hromada
schvaluje účast Mgr. Radka Spály, Ing. Heleny Fišerové a Mgr. Miloše
Studenovského, ……. (případní další přítomní) …… na jednání valné hromady, kteří se
svým podpisem na prezenční listině zavázali k mlčenlivosti.

Zodpovídá:

Jednatel společnosti

Termín:

3.10.2016

Zdůvodnění bod 2 – Schválení účasti třetích osob:
Dle bodu 10.5. společenské smlouvy je jednání valné hromady neveřejné. Jejího jednání se
nemohou účastnit třetí osoby bez schválení valné hromady. Jména budou doplněna podle
skutečné účasti.

Příloha č. 1 k zápisu z jednání valné hromady ze dne 3.10.2016

Severočeské divadlo s.r.o.
se sídlem v Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01,
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 dne 28.3.2012

PREZENČNÍ LISTINA
přítomných na jednání valné hromady

společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Termín konání:
Místo konání:

3.10.2016 v 9:00 hod.
historická budova Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad
Labem, Lidické náměstí 1710/10 ve 2. patře

SPOLEČNÍCI:
Svým podpisem na této prezenční listině prohlašují níže podepsaní společníci před zahájením
valné hromady, že obdrželi pozvánku na jednání valné hromady nejméně 15 dnů přede dnem
jejího konání.
Oldřich Bubeníček

člen valné hromady za Ústecký
kraj

Ing. Věra Nechybová

člen valné hromady za Statutární
město Ústí nad Labem

OSTATNÍ PŘÍTOMNÍ:
Svým podpisem na této prezenční listině potvrzují níže uvedené osoby, že se zavazují
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s jejich účastí na tomto
jednání valné hromady dozví.
Jméno a příjmení

Funkce

Mgr. Miloš Formáček

jednatel společnosti

Mgr. Miloš Studenovský

vedoucí oddělení právně
ekonomického – Statutární město
Ústí nad Labem
vedoucí odboru kultury a
památkové péče KÚÚK

Mgr. Radek Spála
Ing. Helena Fišerová

ekonomický náměstek
společnosti

Podpis

Severočeské divadlo s.r.o.

Podklad k bodu č. 3

Do jednání valné hromady
konaného dne 3.10.2016

Věc: Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady

Předkládá:

Jednatel společnosti

Valná hromada
volí Mgr. Miloše Formáčka předsedou valné hromady.
Valná hromada
volí Ing. Helenu Fišerovou zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady.
Valná hromada
volí Mgr. Miloše Studenovského ověřovatelem zápisu z jednání valné hromady.

Zodpovídá:

Jednatel společnosti

Termín:

3.10.2016

Zdůvodnění bod 3 – Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele valné hromady:
Dle bodu 11.5. společenské smlouvy si valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel. Zapisovatelem a ověřovatelem na valné
hromadě může být kterýkoli účastník jednání valné hromady, tedy osoba, která se oprávněně
jednání valné hromady zúčastní. Je navrhováno, aby předsedou valné hromady byl zvolen
jednatel společnosti, který je navrhovatelem všech podkladových materiálů. Navržený
předseda však nebude mít právo hlasovat. Jako zapisovatelka je navrhována Ing. Helena
Fišerová, Jako ověřovatel je navrhován pan Mgr. Miloš Studenovský.
Jelikož zákon v tomto případě neupravuje způsob hlasování, je navrhována společná volba.

Severočeské divadlo s.r.o.

Podklad k bodu č. 4

Do jednání valné hromady
konaného dne 3.10.2016

Věc: Schválení finančního plánu společnosti na rok 2017

Předkládá:

Jednatel společnosti

Valná hromada
schvaluje dle bodu 10.4.1. společenské smlouvy finanční plán společnosti na rok 2017 dle
přílohy č. 2 k zápisu z jednání valné hromady.

Zodpovídá:

Jednatel společnosti

Termín:

3.10.2016

Zdůvodnění bod 4 – Finanční plán společnosti na rok 2017 (příloha č. 2):
Jednatel uvádí, že společnost sestavila na rok 2017 reálný finanční plán, ve kterém
u jednotlivých nákladových položek zohlednila skutečné potřeby společnosti na základě
skutečnosti minulých let s ohledem na to, že divadlo od společníků obdrží o 10 mil. Kč více
než v předchozích letech.
Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 72 440 tis. Kč a výnosy ve výši 12 460 tis. Kč,
ztráta ve výši 59 980 tis. Kč.
Výnosy jsou proti odhadu skutečnosti roku 2016 vyšší o 250 tis. Kč, důvodem jsou vyšší
tržby z představení (+ 400 tis. Kč) a nižší dotace z úřadu práce (-180 tis. Kč).
Celkové náklady jsou proti odhadu roku 2016 vyšší o 3 200 tis. Kč. Zásadní jsou náklady na
opravy (+ 2 440 tis. Kč) a osobní náklady (+ 980 tis. Kč).
Proti skutečnosti roku 2015 jsou náklady na opravy vyšší o 2 989 tis. Kč (viz plán oprav a
investic) a na osobní náklady o 4 305 tis. Kč. Částka 1 329 tis. Kč je v roce 2017 plánována
na investice v historické budově divadla (viz plán oprav a investic), cílem těchto akcí je
odstranění havarijního stavu požárního rozhlasu, osobního výtahu a sociálního zařízení.
Zbývající částka do výše plánovaných odpisů (3 600 tis. Kč) ve výši 2 271 tis. Kč je určena
jako rezerva na krytí nutných investic k odstranění nečekaných havárií v historické budově.
Dále byly proti skutečnosti roku 2015 navýšeny náklady na energie (+ 425 tis. Kč), neboť
nelze nadále počítat s mimořádně příznivými klimatickými podmínkami jako v letech
minulých a počítáme s nárůstem cen energií ve výši cca 10%. Náklady na nájemné not a na
licenční poplatky objektivně neustále rostou, proto je plán pro rok 2017 vyšší o 213 tis. Kč
(nájemné not) a o 301 tis. Kč (náklady na licenční poplatky). O částku 472 tis. Kč jsou proti
roku 2015 vyšší odpisy, důvodem jsou odpisy kostýmů a dekorací z nových inscenací a vyšší
odpisy historické budovy z důvodu jejího technického zhodnocení v letech 2016 a 2017.
Celkové výnosy jsou proti skutečnosti roku 2015 plánovány nižší o 4 459 tis. Kč, hlavní je
položka aktivace majetku, která v roce 2015 činila 2 737 tis. Kč a od 1. 1. 2016 je účtovaná
minusem do nákladů. Dalšími položkami jsou dotace poskytnuté Městem Ústí nad Labem na
nákup činoher ve výši 840 tis. Kč a na podporu činnosti baletního studia ve výši 35 tis. Kč, a
dotace úřadu práce ve výši 218 tis. Kč. Tyto výnosy na rok 2017 plánovány nejsou. Výnosy
z pronájmů jsou nižší o 324 tis. Kč, neboť v roce 2015 bylo divadlo pronajato Činohernímu
studiu města Ústí nad Labem k provozování činoher, nájemné v roce 2015 činilo 420 tis. Kč.
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Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Finanční plán společnosti
na rok 2017
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Finanční plán společnosti na rok 2017
V celkové strategii řízení vychází divadlo z následujících předpokladů:
 z analýzy hospodaření za uplynulá období, především pak z očekávaných výnosů a
nákladů, které jsou v přímé souvislosti s provozováním divadla, jeho repertoárovou
nabídkou a hracím plánem
 v personální politice eliminovat nárůst mezd s odvody – preference uzavírání dohod
o provedení práce a smluv na autorské honoráře tam, kde je to možné
 z reálných možností divadla zajišťovat pravidelnou běžnou údržbu a neodkladné
opravy
Severočeské divadlo s.r.o. předmětem své činnosti splňuje kritéria repertoárového
divadla, kde v pestré nabídce titulů, žánrově velmi rozličných, se snaží oslovit co nejširší divácké
spektrum (navíc zpestřuje nabídku hostující činohrou s význačnými hereckými osobnostmi).
Vedle tvorby operní a baletní provozuje divadlo koncertní činnost od klasické hudby až
k operetním, muzikálovým a filmovým melodiím.
Finanční plán na rok 2017 vychází z předpokládaného dramaturgického plánu na rok
2017, který zahrnuje 2 divadelní sezóny (2016-2017 a 2017-2018) a z odhadu skutečnosti roku
2016.
Finanční plán na rok 2017 předpokládá následující:
- počet premiér 6/rok
- počet vlastních představení na domácí scéně na úrovni roku 2015 (85)
- počet pronájmů na úrovni roku 2015 (40)
- počet zájezdů na úrovni skutečnosti roku 2015 (40)
- počet nakupovaných představení – činoher a pohádek (35)
V průběhu roku 2017 nabídne divadlo návštěvníkům cca 30 vlastních titulů a chystá 6
premiér, jednotlivé tituly jsou uvedeny v dramaturgickém plánu na divadelní sezónu 2016 –
2017 (opera Únos ze serailu, balet Sněhová královna, balet Baletní miniatury III., opereta Země
úsměvů, muzikál Zvonokosy), konkrétní tituly na divadelní sezónu 2017 – 2018 budou
upřesněny v dramaturgickém plánu (2 opery, 1 balet, 1 opereta, 1 muzikál, 1 taneční
představení).
Pro období roku 2017 připravuje divadlo zájezdovou činnost do zahraničí, kde se
prezentuje s různými programy: operami (Nabucco, Aida), koncertním a operetním programem a
balety (Labutí jezero, Louskáček). Všechny tyto produkce jsou ze strany pořadatelů plně
finančně kryty, tzn. že jsou uhrazeny všechny náklady související s představením vč. nákladů na
cestovné, autorské honoráře, pojištění a dopravu. Celkem je pro rok 2017 plánováno cca 10
zahraničních zájezdů. V tuzemsku se plánuje uskutečnění 30 zájezdů.
Snažíme se do repertoáru divadla zařadit širokou nabídku žánrově odlišných představení,
včetně činoher hostujících souborů, koncertů a dalších programů, kde mají návštěvníci možnost
zhlédnout vedle našich umělců - nositelů Thálie, i renomované pěvce (světoznámý pěvec
Miroslav Dvorský a vynikající Nikolaj Višňakov) a herce zvučných jmen (Eliška Balzerová,
Vojtěch Dyk, Veronika Freimannová, Václav Vydra, Karel Heřmánek, Jan Hrušínský, Bára
Hrzánová, Radek Holub, Iva Janžurová), stejně tak talentované umělce nastupující generace jak
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operní, tak muzikálové scény (Tereza Mátlová, Michaela Katráková, Pavel Švinger, Monika
Sommerová, laureátka Superstar Michaela Nosková atd). Při přípravě nových inscenací se
vědomě přikláníme k tradičním přístupům ve zpracování operních a operetních titulů jak v režii,
tak především ve výpravě scény a kostýmů, což se odráží ve stále rostoucí návštěvnosti, ale
rovněž i v celkové prodejnosti a atraktivitě jak pro uplatnění na domácím, tak zahraničním trhu.
Divadlo se obecně potýká především s technickým stavem budov a zařízení, kde byla
zanedbána jejich modernizace a obnova. Postupně závady odstraňujeme, alespoň provizorně.
Velmi málo prostředků bylo věnováno do zabezpečení běžného provozu jak technického
charakteru (vybavení dílen, krejčovny), tak uměleckého (nákup a oprava hudebních nástrojů),
někdy nefunkční, nebo zastaralý zvukový a světelný park (např. chybí dorozumívání mezi
kabinami a režijním stolkem, mobilní zvuková technika), jevištní technika (nefunkční motorové
tahy, výměna provaziště atd.). Postupně se snažíme dle našich možností tuto situaci řešit: oprava
vzduchotechniky, oprava části pláště budovy a kašen, ošetření náhradních zdrojů nouzových
světel a montáž LED žárovek v interiéru, světelný pult, mikroporty, výměna podlahových krytin
a malby v provozních částech a zkušebnách, audiovizuální technika na baletním sále, částečná
oprava topení v historické budově, 60 židlí a pulty s lampičkami do orchestřiště, opravy
hudebních nástrojů, nákup harfy, nákup inteligentních světel, oprava vodovodu, střech,
hromosvodů, objektu dílen, LED obrazovka na divadle, obnova autoprovozu, nákup řezacího
stroje, šicích strojů, instalace kamerového systému, úprava parkování u budovy divadla.
Celkové potřebné zdroje na opravy a investice na rok 2017 jsou vyčísleny na 5 mil. Kč (viz plán
oprav a investic).
Přestože je soubor hlavně v umělecko-technických složkách personálně poddimenzován,
celkové osobní náklady představují největší podíl na celkových nákladech (cca 70%). Se
stoupajícími nároky diváka narážíme na rozpočtové možnosti oblastního divadla hudebního typu,
kdy vybavení jevištní techniky neumožňuje zpracování a prezentaci titulů na požadované úrovni
21. století, navíc divadla jsou obecně limitována ve výběru atraktivních titulů, kde se finanční
požadavky zastupujících agentur a zahraničních vydavatelství pohybují ve statisících a stále
rostou.
V každém případě pečlivě zvažujeme při výběru každý titul, jeho předpokládanou
návštěvnost, možnosti dalšího uplatnění, naproti tomu jaké náklady vzniknou výrobou dekorací,
kostýmů, kolik budou činit honoráře inscenačních týmů, hostujících umělců, autorské honoráře,
poplatky OSA, DILIA atd. Tato kritéria ovlivňují směr uměleckých ambicí vzhledem k reálným
možnostem divadla.

Příloha č. 2 k zápisu z jednání valné hromady ze dne 3.10.2016

1. Výnosová část
VÝNOSY CELKEM
Rok 2017
plán
12 460,00

v tis. Kč
Odhad
2016
12 210,00

Celkové výnosy jsou naplánovány ve výši 12 460 tis. Kč, tj. o 250 tis. Kč více, než je
odhad roku 2016. Důvodem jsou zejména vyšší výnosy z prodeje vlastních představení (+ 400
tis. Kč).
60 – TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY
V tržbách za vlastní výkony a zboží je pro období roku 2017 plánováno 9 300 tis. Kč, tj.
o 400 tis. Kč více, než činil odhad roku 2016.
v tis. Kč
Položka
Rok 2017
Odhad
plán
2016
Tržby za vlastní výkony
9 300,00
8 900,00
z prodeje vlastních výrobků představení
- tržby za zájezdová představení
- tržby za vlastní představení doma
- tržby za představení host. souborů
- tržby za představení v zahraničí
z prodeje reklamy
z pronájmů
z prodeje zboží
z prodeje ostatních služeb

6 600,00

6 200,00

1 900,00
2 400,00
1 400,00
900,00
20,00
1 700,00
80,00
900,00

1 750,00
2 330,00
1 400,00
720,00
20,00
1 700,00
80,00
900,00

Tržby z prodeje vlastních představení (viz tabulka) jsou předpokládány ve výši 6 600 tis.
Kč, tj. o 400 tis. Kč více proti odhadu roku 2016. Tržby z prodeje představení na domácí scéně
jsou plánovány ve výši 3 800 tis. Kč (vlastní představení a představení hostujících souborů),
u tržeb ze zájezdové činnosti v tuzemsku se předpokládají tržby ve výši 1 900 tis. Kč a
v zahraničí 900 tis. Kč. Počet zájezdů je naplánován stejný, jako se předpokládá v r. 2016, ale
plánují se 3-4 zájezdy do zahraničí na úkor tuzemska.
Tržby z prodeje reklamy jsou předpokládány ve výši 20 tis. Kč, z pronájmů divadla ve
výši 1 700 tis. Kč, z prodeje zboží ve výši 80 tis. Kč (příjmy z prodeje divadelních programů) a
z prodeje ostatních služeb 900 tis. Kč (přefakturace nákladů na dopravu zájezdových
představení, výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení, tisk vstupenek).
Předběžně se pro rok 2017 předpokládá příprava šesti premiér, v divadelní sezóně 2016
– 2017 se jedná o 1 operu (W. A. Mozart – Únos ze serailu), 2 balety (P. Čermák, M. Vondráček
– Sněhová královna, V. Gončarov – Baletní miniatury III), 1 operetu (F. Lehár – Země úsměvů)
a 1 muzikál (P. Markov, J. Brabec – Zvonokosy). V dramaturgickém plánu na divadelní sezónu
2017-2018 se uvažuje se o 2 operách, 1 baletu, 1 operetě, 1 muzikálu a 1 tanečním představení.
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V roce 2017 nabídne divadlo svým návštěvníkům cca 30 inscenací: 10 oper, 3 operety, 4
muzikály, 7 baletů a 6 tanečních představení.
Kromě vlastních inscenací se budou v divadle konat i činohry a programy pro děti a
školní mládež hostujících souborů. Tyto soubory uvedou cca 35 představení, z toho cca 20 bude
určeno pro děti a mládež. Se svým repertoárem v Ústí nad Labem budou hostovat pražská
činoherní divadla a dále ostatní česká divadla, např. z Mostu, Kladna, Zlína, Příbrami a Mladé
Boleslavi).
Pro děti a mládež bude celkem určeno cca 30 představení, z toho 10 ve vlastní produkci.
Kromě toho se v divadle bude konat dalších cca 40 představení a koncertů, které budou
zajišťovat jiné agentury, které si divadlo pronajmou (např. taneční představení ENJOY
DANCING, ENJOY AEROBIC, koncerty žáků ZUŠ a UJEP, soutěž mladých pianistů
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE, vánoční koncerty).
Severočeské divadlo bude v roce 2017 pokračovat v regionální a nadregionální kulturní
činnosti. Celkem se uskuteční cca 30 představení na zájezdech v ČR, z toho 10 v Ústeckém kraji.
S 20 představeními mimo Ústecký kraj vystoupí divadlo ve Skutči (Festival Tomáškova a
Novákova Skuteč), Mladé Boleslavi, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Jablonci nad Nisou,
v Karlových Varech, ve Františkových Lázních, v Rakovníku (Hudební festival), v Táboře.
V rámci zahraniční činnosti divadlo vystoupí již tradičně v německých lázních Bad Elster
(balety Labutí jezero a Louskáček). V dalších německých městech (např. Dresden, Halle,
Leipzig, Potsdam, Jena) se uskuteční operetní koncerty, dále opery Nabucco a Aida. Celkem se
předpokládá cca 10 zahraničních zájezdů.
64 + 66 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY + FINANČNÍ VÝNOSY
v tis. Kč
Rok 2017
Odhad
plán
2016
160,00
130,00
V ostatních provozních výnosech je plánováno 130 tis. Kč. Jedná se o nahodilé
výnosy, např. granty, příspěvek na činnost od různých nadací, např. Ústecké komunitní,
Janáčkovy, B. Martinů a náhrady škod od pojiťoven. Ve finančních výnosech je plánováno 30
tis. Kč (kurzové zisky).
64 – PROVOZNÍ DOTACE
Poskytovatel
Ministerstvo kultury ČR
Město Ústí n.L.
Úřad práce
Celkem

Rok 2017
plán
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00

v tis. Kč
Odhad
2016
0,00
3 000,00
180,00
3 180,00

Ministerstvo kultury ČR od roku 2014 divadlu příspěvek na činnost neposkytuje
vzhledem k tomu, že divadlo jako obchodní společnost neplní podmínku míry soběstačnosti ve
výši 30%. Město Ústí n.L. rozhodlo v souladu s usnesením Zastupitelstva města Ústí n.L.
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o přidělení částky 3 000 tis. Kč na úhradu nájemného za majetek pronajatý divadlu (movitý a
nemovitý).

2. Nákladová část
NÁKLADY CELKEM
v tis. Kč
Odhad
2016

Rok 2017
plán
72 440,00

69 240,00

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 72 440 tis. Kč, tj. proti odhadu roku 2016
o 3 200 tis. Kč více. Zásadní vliv má zvýšení nákladů na opravy (+2 440 tis. Kč) a na osobní
náklady (+ 980 tis. Kč).

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
v tis. Kč
Rok 2017
Odhad
plán
2016
4 590,00
4 330,00
Celkové nákupy jsou naplánovány ve výši 4 590 tis. Kč, tj. o 260 tis. Kč více, než činí
odhad roku 2016.
Ve spotřebě materiálu je předpokládána vyšší spotřeba na výrobu nových dekorací a
kostýmů pro 6 premiér (1 400 tis. Kč), spotřeby ostatních druhů materiálu a pohonných hmot
odpovídají odhadu skutečnosti 2016.
V celkové spotřebě energií se proti odhadu roku 2016 promítá navýšení cen tepla a vody
a zejména vyšší spotřeba tepla, neboť příznivé klimatické podmínky z let 2014 - 2016 se již
nemusí opakovat.

51 – SLUŽBY CELKEM
Rok 2017
plán
16 540,00

v tis. Kč
Odhad
2016
14 420,00

Náklady na služby jsou naplánovány ve výši 16 540 tis. Kč, proti odhadu roku 2016 jsou
vyšší o 2 120 tis. Kč, zásadní je zejména nárůst nákladů na opravy a údržbu o 2 440 tis. Kč.

Položka
511 Oprava a udržování

v tis. Kč
Rok 2017
Odhad 2016
plán
3 670,00
1 230,00
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Náklady na opravy a údržbu jsou proti odhadu skutečnosti roku 2016 plánovány vyšší
o 2 440 tis. Kč, důvodem jsou zejména opravy budov, které má divadlo v majetku (3 490 tis.
Kč), náklady na ostatní opravy činí 180 tis. Kč (viz plán oprav a investic na rok 2017).

Rok 2017
plán
480,00

v tis. Kč
Odhad
2016
400,00

50,00
140,00

50,00
140,00

3 600,00

3 600,00

.
Položka
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
51891 Stočné
5185. Nájemné

Náklady na cestovné ve výši 480 tis. Kč jsou naplánovány na pokrytí plánovaných
zájezdů po ČR a v zahraničí, zejména v SRN (koncerty, opery a balety).
Náklady na reprezentaci jsou naplánovány ve výši 50 tis. Kč.
Náklady na stočné a na nájemné jsou plánovány na stejné úrovni jako je očekávaná
skutečnost 2016. V nákladech na nájemné je zahrnuta částka 3 000 tis. Kč na nájemné majetku
pronajatého Městem Ústí nad Labem, další významnou položkou jsou náklady na pronájem
notového materiálu (cca 400 tis. Kč).
v tis. Kč

Položka
518 … Ostatní služby
51810 Přepravné
51820 Výkony spojů
51830 Poštovné
51860 Cizí představení
51861 Autorské honoráře - hosté
51862 Autorské honoráře - inscenátoři
51863 Provize
51870 Licenční smlouvy
51881 Software
51882,3 Fotopráce
51884 Výlep plakátů
51885 Poradenství
51886 BOZP, CO
51887 Odvoz odpadů
51889 Náhrady za opotřebení vl. hud. nástrojů
51894 Reklama
518. Ostatní

Rok 2017
plán
8 600,00
590,00
150,00
70,00
1 100,00
4 220,00
800,00
30,00
565,00
55,00
50,00
150,00
110,00
85,00
50,00
340,00
130,00
105,00

Odhad
2016
9 000,00
600,00
150,00
70,00
1 200,00
4 300,00
750,00
30,00
550,00
55,00
55,00
150,00
350,00
90,00
45,00
340,00
125,00
140,00

V nákladech na ostatní služby jsou zahrnuty náklady na autorské honoráře, dopravu,
nákup představení hostujících souborů (35 činoher a pohádek), poštovné, spoje, poplatky
z licenčních smluv – tantiémy, fotopráce, výlep, náhrady za používání vlastních hudebních
nástrojů a oblečení, software atd. (viz tabulka). Plán odpovídá odhadu roku 2016, pouze
náklady na nákup cizích představení jsou nižší o 100 tis. Kč, neboť se předpokládá nákup
levnějších představení, a náklady na právní služby a poradenství jsou nižší o 240 tis. Kč, protože
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v roce 2016 byly mimořádně vysoké v důsledku přípravy nové společenské smlouvy a s tím
souvisejícího právního posouzení, zda se v případě příplatků společníků do stabilizačního fondu
nejedná o nedovolenou veřejnou podporu.

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

Rok 2017
Plán
49 630,00

v tis. Kč
Odhad
2016
48 650,00

Položka
521 Mzdové náklady
524 Zákonné pojištění
527 Zákonné sociální náklady

Rok 2017
plán
36 740,00
12 140,00
750,00

tis. Kč
Odhad
2016
36 000,00
11 900,00
750,00

Osobní náklady představují největší podíl na celkových nákladech (téměř 70%), plán na
rok 2017 je 49 630 tis. Kč, z toho mzdové prostředky 36 740 tis. Kč, zákonné pojistné 12 140
tis. Kč a zákonné sociální náklady 750 tis. Kč. Proti odhadu roku 2016 to znamená nárůst
nákladů na mzdy o 740 tis. Kč a na odvody o 240 tis. Kč. Důvodem je to, že v roce 2011 kvůli
nedostatku prostředků na mzdy byly všem zaměstnancům sníženy tarifní mzdy o 10 % a že po
vzniku obchodní společnosti byly zrušeny i platové postupy zaměstnanců. Od roku 2011 tak
divadlo každý rok „uspořilo“ cca 6 mil. Kč, tj. za roky 2011 – 2015 cca 30 mil. Kč.
Průměrná mzda v divadle činila v uplynulých letech 17 500 – 17 950 Kč. Pro rok 2017 je
průměrná mzda plánována ve výši 19 501 Kč, průměrný přepočtený počet zaměstnanců je
plánován 157. V roce 2012 byla skutečnost 171 osob/17 506 Kč, v roce 2013 osob 170/17 772
Kč, v roce 2014 osob 163/17 943 Kč, v roce 2015 osob 159/17 536 Kč a odhad roku 2016 osob
158/18 987 Kč.
53 – DANĚ A POPLATKY
Rok 2017
plán
150,00

v tis. Kč
Odhad
2016
150,00

Tyto náklady zahrnují silniční daň, daň z nemovitostí, mýtné a dálniční známky.
54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Rok 2017
plán
420,00

v tis. Kč
Odhad
2016
400,00

V ostatních provozních nákladech v celkové výši 420 tis. Kč je zahrnuto povinné
pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance (200 tis. Kč), náhrady ušlého výdělku

Příloha č. 2 k zápisu z jednání valné hromady ze dne 3.10.2016

zaměstnanců v případě pracovních úrazů (50 tis. Kč - úhrady pojišťovny jsou zaúčtovány ve
výnosech) a pojištění aut a zaměstnanců při zahraničních zájezdech (90 tis. Kč).
55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM
Rok 2017
Plán
3 650,00

v tis. Kč
Odhad
2016
3 630,00

Odpisy DHM budou v roce 2017 účtovány podle odpisového plánu, uvedenou částku
budou tvořit odpisy dlouhodobého hmotného majetku (historické budovy, automobilu a strojů a
zařízení a odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku – kostýmy, scéna). Nejvyšší částku
tvoří odpisy budovy divadla (1 298 tis. Kč) a kostýmů a dekorací (2 100 tis. Kč).
56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
Rok 2017
plán
60,00

v tis. Kč
Odhad
2016
60,00

Na tento účet jsou účtovány kurzové rozdíly a bankovní poplatky.
58 – AKTIVACE MAJETKU – nově účtováno od 1.1.2016 do nákladů minusem

Rok 2017
Plán
- 2 600,00

v tis. Kč
Odhad
2016
- 2 400,00

Aktivace majetku je plánována ve výši - 2 600 tis. Kč. Jde o aktivaci kostýmů a dekorací
vyrobených ve vlastní režii pro plánované premiéry (6).

Příloha č. 2 k zápisu z jednání valné hromady ze dne 3.10.2016

3. Hospodářský výsledek
Rok 2017
plán
1. 59 980,00

v tis. Kč
Odhad
2016
2. 57 030,00

Divadlo plánuje na rok 2017 ztrátu ve výši 59 980 tis. Kč. Hlavním důvodem je nárůst
nákladů na opravy a údržbu proti odhadu roku 2016 o 2 440 tis. Kč a zvýšení osobních nákladů
proti roku 2016 o 980 tis. Kč tak, aby se podařilo v roce 2017 zvýšit průměrnou mzdu
zaměstnanců divadla na 19 501 Kč.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel
Ústí nad Labem dne 13.9.2016

Přílohy:
1. Plán hospodaření na rok 2017
2. Plán oprav a investic na rok 2017

Finanční plán na rok 2017

Příloha č. 1

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.
POLOŽKA

Skutečnost

Nákladová část

k 30.6.2016

50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
spotřeba materiálu
spotřeba PHM
spotřeba energie celkem
z toho : el. energie
pára
voda
plyn
prodané zboží
51 SLUŽBY CELKEM
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
stočné
nájemné
ostatní služby
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM
ostatní daně a poplatky
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
pojistné
náhrada ušlého výdělku-prac.úraz
ostatní náklady z činnosti
55 ODPISY CELKEM
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)
zůstatková cena prodaného DNM
zůstatková cena prodaného DHM
tvorba a zúčtování opravných položek
náklady z odepsaných pohledávek
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
úroky, kurzové rozdíly
náklady z přecenění reálnou hodnotou
ostatní finanční náklady
57 NÁKLADY NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC,SF
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu
náklady na nároky na prostředky ÚSC
náklady na ostatní nároky
58 AKTIVACE MAJETKU od 1.1.2016
59 DAŇ Z PŘÍJMU

NÁKLADY CELKEM
Výnosová část
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM
výnosy z prodeje vlastních představení
výnosy z prodeje služeb - reklama
výnosy z pronájmu
výnosy z prodaného zboží
jiné výnosy z vlastních výkonů
62 AKTIVACE MAJETKU
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
výnosy z odepsaných pohledávek
výnosy z prodeje DNM
výnosy z prodeje DHM
pojistné události - náhrady škod
ostatní provozní výnosy
66 FINANČNÍ VÝNOSY
úroky, kurzové zisky
výnosy z přecenění reálnou hodnotou
ostatní finanční výnosy
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF
výnosy z nároků na prostředky SR-MK
výnosy z nároků na prostředky SR-Úřad práce
výnosy z nároků na prostředky ÚSC
z toho: MmÚ
ÚK
výnosy z nároků na prostředky SF
výnosy z ostatních nároků

VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)

Zpracoval: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 13.9.2016

Odhad 2016

Plán 2017

2 389,97
1 016,85
82,98
1 272,28
282,66
900,03
61,86
27,73
17,86
8 002,50
471,78
166,14
34,51
78,47
1 834,57
5 417,03
23 044,46
17 081,57
5 626,32
0,00
336,57
0,00
104,56
104,56
152,81
92,14
0,00
60,67
1 787,04
1 787,04
0,00
0,00
0,00
0,00
32,62
0,00
0,00
32,62
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 389,19
0,00
34 124,77

4 330,00
1 900,00
200,00
2 200,00
550,00
1 500,00
90,00
60,00
30,00
14 420,00
1 230,00
400,00
50,00
140,00
3 600,00
9 000,00
48 650,00
36 000,00
11 900,00
0,00
750,00
0,00
150,00
150,00
400,00
200,00
30,00
170,00
3 630,00
3 600,00
0,00
0,00
10,00
20,00
60,00
10,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 400,00
0,00
69 240,00

4 590,00
2 000,00
200,00
2 360,00
580,00
1 600,00
100,00
80,00
30,00
16 540,00
3 670,00
480,00
50,00
140,00
3 600,00
8 600,00
49 630,00
36 740,00
12 140,00
0,00
750,00
0,00
150,00
150,00
420,00
200,00
50,00
170,00
3 650,00
3 600,00
0,00
0,00
20,00
30,00
60,00
20,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 600,00
0,00
72 440,00

4 685,72
3 253,54
6,63
762,93
50,85
611,77
0,00
1,65
0,00
0,00
0,00
1,65
0,00
0,58
0,29
0,00
0,29
1 656,00
0,00
156,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
6 343,95
-27 780,82

8 900,00
6 200,00
20,00
1 700,00
80,00
900,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
80,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 180,00
0,00
180,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
12 210,00
-57 030,00

9 300,00
6 600,00
20,00
1 700,00
80,00
900,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
80,00
50,00
30,00
30,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
12 460,00
-59 980,00

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Příloha 2

Plán oprav a investic na rok 2017 (z akcí na roky 2016 - 2020)

Akce č.
Opravy
1
4
7
11
12
13
20

Název akce
Oprava a výměna nouzového osvětlení
Částečná oprava fasády
Oprava izolace budovy
Oprava a výměna rozvaděčů elektro
Oprava hlavní opony vč. látkového vybavení
Oprava vchodových dveří a oken
Oprava 26 lóží
Revize
Drobné opravy
Celkem opravy

Investice
2
Rekonstrukce požárního rozhlasu a dorozumívání
4
Rekonstrukce osobního výtahu
6
Rekonstrukce sociálního zařízení
Celkem investice

Celkem

Vyhotovili: Zd. Kybl, P. Polák
Ústí nad Labem dne 13.9.2016

Cena bez DPH Poznámka
2 800
70
50
70
220
140
140
80
100
3 670

havarijní stav, nesplňuje normy
postupná oprava
postupná oprava
havarijní stav
havarijní stav, pokračování z r. 2016
staré, poškozené
poškozené tapety
dle potřeby
dle potřeby

v tis. Kč
z toho havarijní stav
2 800
70
70
220

3 160

350 havarijní stav
729 ukládá inspekční zpráva TI ČR
250 havarijní stav, pokračování z r. 2016
1 329

350
729
250
1 329

4 999

4 489

Příloha č. 25 k usnesení č. 132/121R/2016

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Číslo organizace:
7501
IČ:
83186
Rok:
2016
Typ (plán/skutečnost):
změna k 31. 8. 2016
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

9 053
4 416
1 000
3 033
3 450
23
87 761
108 736

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

3 013
920
2 019
1 672
23
27 525
35 172

248
24
203
134
0
0
867
1 476

248
24
203
134
0
0
0
609

16

16

232
24
203
134
0
0
593

Nemovitý
majetek
celkem

z toho:
odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
0
0
0
867
867

0

867
867

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

9 053
1 155
56
811
1 644
0
0
59 369
72 088

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková organizace
stále ve své evidenci.
Datum zpracování:
Zpracovatel/kontakt:
Zástupce organizace:

19.8.2016
Bc. Ilona Galášová
Ing. Aleš Brožek, ředitel

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2015

16

16

Příloha č. 26 k usnesení č. 134/121R/2016

Příloha č. 27 k usnesení č. 136/121R/2016

Připomínky Ústeckého kraje ke Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obecná připomínka - neschopnost čerpat peníze z dotačních titulů. Z ESIF (ale i národních zdrojů) by
mělo do těchto krajů přijít nejvíce dotačních peněz v rámci ČR. Bohužel žadatelé z těchto krajů nejsou
schopni vygenerovat kvalitní žádosti, tak aby v kvalitě soutěžili s ostatními kraji ČR. Je potřeba řešit
v implementační části efektivní podporu žadatelům, především z řad podnikatelů (jedna z úloh
regionální implementační jednotky).
Pilíř A. Podnikání a inovace
SC A3 (Vyšší inovační výkonnost ekonomiky) - dáno ke zvážení, zda není vhodnější propojit
tento strategický cíl v rámci pilíře C tak, aby bylo posíleno postavení výzkumu pro potřeby firem.
SC A4 (Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem) - Strategický rámec si dává za cíl
nastartování změny v ekonomické a sociální oblasti v dotčených krajích. Stávající velké firmy
v Ústeckém kraji jsou především z palivoenergetické oblasti, která stojí za současnými problémy
kraje. Ve struktuře hospodářské základny vždy zaujímaly velkou část a strategie změny by měla
vytvořit podmínky pro změnu této struktury ve prospěch nových firem s vyšší přidanou hodnotou své
produkce, inovačně zaměřené. Navíc velké firmy si většinu problémů řeší vlastními silami. Jediné co
mohou potřebovat je kvalifikovaná pracovní síla a tato problematika je řešena v rámci pilíře D. Je
tedy otázka, zda je tento strategický cíl zapotřebí.
Návrh nového cíle - SC A5: Rozvoj lokálního trhu (ekonomiky) a zemědělství – Oblast změny: Rozvoj
venkovských a periferních oblastí ÚK, nové pracovní příležitosti - Typový nástroj: Finanční nástroj na
podporu drobných a malých podniků ve venkovských oblastech, Rozvoj a marketing místních trhů.
Tento nový specifický cíl je určen pro podporu zaměstnanosti ve venkovských a periferních oblastech,
které se nejvíce potýkají s odchodem mladých lidí.

Pilíř B. Přímé zahraniční investice
SC B2 (Připravit a trvale udržovat dostatečnou nabídku kvalitních a dostupných
průmyslových / podnikatelských nemovitostí odpovídajících potřebám investorů a rozvojovým
ambicím regionu) - Program na revitalizace brownfields za účelem vytvoření průmyslových /
podnikatelských nemovitostí – preference před zastavováním zemědělské půdy.

Pilíř D: Lidské zdroje
SC D3 (Více obyvatel lépe motivovaných k práci (low-skilled) - zařadit systémové opatření
na národní úrovni k efektivní motivaci dlouhodobě nezaměstnaných nežít jen ze sociálních dávek a
podpor (veřejná služba, další vzdělávání apod.).
Návrh nového cíle - SC D5: Zapojení firem do přípravy pracovní síly - stáže, praxe, odborníci do škol
(ZŠ, SŠ, VŠ), další vzdělávání pedagogů (i ve firmách). Oblast změny: zvýšení kvality vzdělávání
orientované na praxi.

Pilíř E: Sociální stabilizace
SC E1, E2 ( Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů a Zvýšení bezpečnosti a
pocitu bezpečí) - tlak na změnu financování v dotačních programech (ESIF i národních) v sociální
oblasti z krátkodobých projektů na dlouhodobé (nebo jejich automatické opakování). Důvodem je
dlouhodobější jistota financování poskytovatelů sociálních služeb.
SC E2 (Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí) – hovoří se zde pouze o roli škol, přičemž škola
je jen jedním z aktérů kteří v této oblasti působí. Doporučujeme komplexní přístup obcí a měst – jako
koordinátora všech aktérů v daném území (orgány obce a zaměstnanci, policie, nestátní neziskové
organizace, orgány veřejné správy, školy).
SC E4 ( Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu) - Finanční podpora sportovních,
kulturních a společenských akcí národního či mezinárodního významu konaných v dotčených krajích a
podpora umisťování těchto akcí do těchto krajů.

Pilíř F. Infrastruktura a životní prostředí
SC F1 (Dopravní napojení) - doplnit urychlené dobudování D7 a 4 pruhů na I/13 z Ústí nad
Labem do Karlových Varů.
SC F2 (Revitalizace brownfields) - navrhujeme vytvořit Dotační program pro obce a
podnikatele - Revitalizace území po těžbě hnědého uhlí
SC F4 (Efektivnější správa) - navrhujeme motivovat města a kraje pro zapojení do MA 21
(Zdravá města, kraje).

Zpracováno odborem: RR, SV, SPRP, KH

