Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 24. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
21.10.2019 od 10:10 hodin do 13:00 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/24Z/2019
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Jaroslav Sykáček (ČSSD) - předseda
2. Rudolf Klaška (ANO) - člen
3. Ing. Bc. Jiří Fišer (SPD+SPO) - člen
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/24Z/2019
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
Ing. Jaroslava Dubského (KSČM)
Zbyňka Svobodu (ČSSD)
1

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/24Z/2019
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 24. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/24Z/2019
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1. Usnesení ZÚK č. 075/15Z/2018 Nakládání s majetkem
2. Usnesení ZÚK č. 026/18Z/2019 Nakládání s majetkem
3. Usnesení ZÚK č. 050/18Z/2019 Nakládání s majetkem
4. Usnesení ZÚK č. 051/18Z/2019 Nakládání s majetkem
5. Usnesení ZÚK č. 095/19Z/2019 Nakládání s majetkem
6. Usnesení ZÚK č. 096/19Z/2019 Nakládání s majetkem
7. Usnesení ZÚK č. 103/19Z/2019 Nakládání s majetkem
8. Usnesení ZÚK č. 050/20Z/2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací
9. Usnesení ZÚK č. 140/20Z/2019 Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení
10. Usnesení ZÚK č. 007/21Z/2019 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2019“ – vyhlášení mimořádného termínu
11. Usnesení ZÚK č. 009/22Z/2019 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
12. Usnesení ZÚK č. 087/22Z/2019 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2020“ – vyhlášení

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Usnesení č. 005/24Z/2019
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
2

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 8. 8. 2019 do 18. 9. 2019.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/24Z/2019
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/24Z/2019
6.1 Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č.
2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/24Z/2019
6.2 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. v souladu s § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
17/SML2654/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem Terezín, ve znění dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
2. v souladu s § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
19/SML1560/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a Aeroklubem MEMORIAL AIR
3

SHOW Roudnice n.L. z.s. ve znění dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a to na základě žádosti
uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/24Z/2019
7.1 Řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Regionální rozvojovou agenturou
Ústeckého kraje, a.s., IČ 60279524, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dohodu o narovnání dle bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 11. 2019
Hlasování:

pro:

33

proti:

0

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/24Z/2019
10.1 Prodloužení termínu čerpání investičního úvěru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD ze dne 13.
12. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě o
úvěru č. 1118/17/LCD dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 2019.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/24Z/2019
10.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 14/2019/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
4

předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtová opatření – zvýšení o 75 598 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve
výši 22 070 232 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 1 281 tis. Kč
financování:
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – snížení o částku 5 144 tis. Kč
příjmy:
přijaté transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu na projekt „Přírodovědné vzdělávání“:
a) neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 357 tis. Kč:
• UZ 17 015, zvýšení o 76 tis. Kč
• UZ 17 016, zvýšení o 1 281 tis. Kč
b) investiční transfery – snížení o částku 5 220 tis. Kč:
• UZ 17 968, snížení o 290 tis. Kč
• UZ 17 969, snížení o 4 930 tis. Kč,
kapitálové výdaje:
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 1 281 tis. Kč –
financování připravovaných projektů

2) zvýšení o částku 24 117 tis. Kč
příjmy:
příjmy z poplatků za znečištění ovzduší – zvýšení o částku 24 117 tis. Kč – Fond vodního
hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
kapitálové výdaje:
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje – zvýšení o částku 24 117 tis. Kč - rezerva oblasti životního prostředí

3) zvýšení o částku 50 200 tis. Kč
příjmy:
- příjmy z podnájmu movitých věcí – zvýšení o částku 36 500 tis. Kč – dopravní obslužnost
autobusová
- ostatní nedaňové příjmy – zvýšení o částku 13 700 tis. Kč – služby související s podnájmem
v rámci dopravní obslužnosti autobusové
běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 50 200 tis. Kč na dopravní
obslužnost autobusovou:
- nájemné – zvýšení o 36 500 tis. Kč
- opravy a údržba – zvýšení o 12 500 tis. Kč
- poskytování informačních technologických služeb – zvýšení o 1 200 tis. Kč
Hlasování:

pro:

49

proti:

0
5

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/24Z/2019
11.1 Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – poskytnutí návratné
finanční výpomoci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost o návratnou finanční výpomoc od sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení
právnických osob dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) rozhoduje
1) o výjimce ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem (Část B Článek VIII. odst. 11, písm. b) - uznatelným nákladem bude náklad na úroky,
penále, pokuty a jiné sankce,
2) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci žadateli Terezín-město změny, zájmové
sdružení právnických osob, se sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 72045230, maximálně do výše 2 099 520,- Kč se splatností až po případném doručení
platebního výměru na odvod a/nebo penále příslušným orgánem finanční správy a v případě
nutnosti jeho úhrady, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/24Z/2019
11.2 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
18/SML3858/SoPD/SPRP, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 33,71% na 50,87%.
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana provést potřebné úkony k
uzavření dodatku dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 014/24Z/2019
11.3 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
6

2

Návrh byl přijat

A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 36 písm. d) 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 Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Město Velký Šenov
IČ: 00261734
sídlo: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti města Velký Šenov 2019
· žadatel č. 2: Obec Černiv
IČ: 00526100
sídlo: Černiv 21, 410 02 Černiv
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Sraz rodáků v obci Černiv u příležitosti 875 let
· žadatel č. 3: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Novosedelské výročí - 770 let od první zmínky
· žadatel č. 4: Obec Kamýk
IČ: 00831999
sídlo: Kamýk 65, 412 01 Kamýk
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 700. let obce a hradu Kamýk u Litoměřic
· žadatel č. 5: Obec Rybniště
IČ: 00524212
sídlo: Rybniště 33, 407 51 Rybniště
výše investiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Kulturní dům Rybniště - otevření sálu
· žadatel č. 6: Město Lom
IČ: 00266035
sídlo: nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom
výše investiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Oprava vnějšího pláště kostela v Lomu
· žadatel č. 7: Město Šluknov
IČ: 00261688
sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov
· žadatel č. 8: Obec Lipová
IČ: 00261505
7

sídlo: Lipová 422, 407 81 Lipová
výše neinvestiční dotace: 165 369 Kč
název projektu (akce): Vyhlášení soutěže "Vesnice roku Ústeckého kraje"
· žadatel č. 9: Město Úštěk
IČ: 00264571
sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
výše investiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Workoutové hřiště Úštěk
· žadatel č. 10: Město Varnsdorf
IČ: 00261718
sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Lední školička bruslení 2019
2. dle § 36 písm. c) 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 Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 11: Nadační fond Veroniky Kašákové
IČ: 05110254
sídlo: Radniční 3401, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 255 000 Kč
název projektu (akce): Restart
· žadatel č. 12: Český um - Artificium Bohemicum
IČ: 22850392
sídlo: Skalka u Doks 51, 472 01 Skalka u Doks
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Severočeské farmářské trhy 2019 - II. etapa
· žadatel č. 13: Krušnohorská bílá stopa, z.s.
IČ: 22687947
sídlo: Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách
výše neinvestiční dotace: 220 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Krušnoh. magistrála - pokalamitní opatření 2019
· žadatel č. 14: TJ Svádov-Olšinky z.s.
IČ: 18382991
sídlo: Vítězná 278, 403 22 Ústí nad Labem
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Částečná rekonstrukce sociálního zařízení kabin
· žadatel č. 15: Klub freestylového lyžování Most z.s.
IČ: 22896287
sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
výše investiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba tréninkového centra pro akrobacii
· žadatel č. 16: ZIMLET Klíny, s. r. o.
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IČ: 22802126
sídlo: Rašov 64, 436 01 Klíny
výše investiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): ZIPLINE Klíny - kompletní projektová dokumentace
3. 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. 17: Obec Janská
IČ: 47274221
sídlo: Janská 83, 405 02 Janská
výše dotace: 51 000 Kč
název projektu (akce): Janské vajíčko
· žadatel č. 18: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Bruslařská dráha
· žadatel č. 19: Město Třebenice
IČ: 00264521
sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
· žadatel č. 20: Městys Měcholupy
IČ: 00265233
sídlo: Měcholupy 12, 439 31 Městys Měcholupy
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Stropem ke zdraví
· žadatel č. 21: Obec Proboštov
IČ: 00266566
sídlo: nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
výše dotace: 160 930 Kč
název projektu (akce): Záchrana keramické řezané reliéfní mozaiky
· žadatel č. 22: Obec Bžany
IČ: 00266264
sídlo: Bžany 50, 415 01 Bžany
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Havarijní stav MK Lysec - Mikropiloty 108/16mm
· žadatel č. 23: Obec Všestudy
IČ: 00673331
sídlo: Všestudy 40, 431 11 Všestudy
výše dotace: 180 000 Kč
název projektu (akce): Zřízení sjezdu z parcely p.č. 161 k.ú. Všestudy
· žadatel č. 24: Obec Veliká Ves
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IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Zalesnění lesa v Nových Třebčicích
4. 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. 25: "Trautzlova umělecká společnost, z.s."
IČ: 22770224
sídlo: Mostecká 1436/8, 415 01 Teplice
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): České nebe revisited
· žadatel č. 26: Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace
IČ: 72742445
sídlo: Lipová 417, 407 81 Lipová
výše dotace: 259 592 Kč
název projektu (akce): Vybavení tříd ICT pro výuku cizích jazyků
· žadatel č. 27: Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 46789944
sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov
výše dotace: 370 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce DSOZP Písečná
· žadatel č. 28: RADIOHOUSE s.r.o.
IČ: 03497313
sídlo: Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha
výše dotace: 248 000 Kč
název projektu (akce): RADIOFEST 2019 - LABSKÉ LÉTO
· žadatel č. 29: Thun 1794 a.s.
IČ: 28002482
sídlo: Tovární 242/12, 362 25 Nová Role
výše dotace: 465 000 Kč
název projektu (akce): Dobudování a provoz NC Holky z porcelánu
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/24Z/2019
11.4 Projektové záměry do výzvy Implementace Krajského akčního plánu 2
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
projektové záměry „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora
úspěšnosti ve vzdělávání“.
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/24Z/2019
12.1 Krajská zdravotní, a. s. - schválení výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby za
rok 2018 – PZS“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice) uzavřené dne 5. 11. 2018 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.,
výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/24Z/2019
12.2 Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Krajské zdravotní, a.s., ze dne 27. 5. 2019 (doručeno 31. 5. 2019) ohledně řešení
aktuálních investičních potřeb Krajské zdravotní, a.s. – strategické investiční projekty, ve
vztahu k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,
B) konstatuje
že v žádosti uvedené investiční potřeby Krajské zdravotní, a.s., jsou v zájmu občanů
Ústeckého kraje, v zájmu zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého
kraje, souvisí s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v souladu se Smlouvou
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby č. 17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 vč. dodatku č. 1 ze dne
15. 5. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 5. 11. 2018, přičemž za významné investiční akce považuje
zastupitelstvo tyto investiční akce
1. Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra, Krajská zdravotní, a.s. –
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2. Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč.
umístění kardiochirurgie (objekt Kardiocentra), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
3. Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní
péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
4. Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
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pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.,
C) rozhoduje
1. o schválení realizace významných investičních akcí uvedených v bodě 12.2 B),
2. spolufinancovat investiční potřeby společnosti Krajská zdravotní, a.s., ve výši 1 mld. Kč
pro roky 2020 – 2022, z toto 300 mil. Kč v roce 2020, 300 mil. Kč v roce 2021 a 400 mil. Kč
v roce 2022,
3. v rámci plnění závazku SOHZ uvolnit prostředky na investiční podporu v rámci SOHZ pro
roky 2023 – 2032 v objemu alespoň 250 mil. Kč ročně, umožňující jejich použití i na splátky
investičního úvěru,
4. za účelem naplnění bodu 12.2 C) odst. 2. a 3. upravit právní základ poskytování
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby aktuálně upravený Smlouvou o
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby č. 17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 ve znění dodatků č. 1 a č.
2, a to uzavřením dodatku pro roky 2020 – 2022 a uzavřením nové smlouvy s účinností v
letech 2023 - 2032, která bude nahrazovat stávající Smlouvu o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č.
17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017,
5. vydat společnosti Krajská zdravotní, a.s., pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise
(2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského významu uveřejněného v Úředním věstníku
EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy, tak, aby navazoval na Smlouvu č.
17/SML2682/SOVS/ZD,
to vše za podmínky, že Krajská zdravotní, a.s., bude financovat v žádosti uvedené investiční
akce prostřednictvím investičního úvěru, o jehož vzetí bude rozhodovat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje v návaznosti na svoje usnesení č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017
(Podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.)

Hlasování:

pro:

29

proti:

0

zdržel se:

22

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/24Z/2019
13.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
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dodatkem č. 64 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/24Z/2019
13.2 Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování
dopravního terminálu v Litvínově – dodatek č. 2
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a
provozování dopravního terminálu v Litvínově mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156 a
městem Litvínovem, IČ: 00266027, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/24Z/2019
15.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1) příděl z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje ve výši 2 000 tis. Kč na celkový objem 109
980 tis. Kč
2) výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje (bod 4.6) - procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných
nákladů
B) rozhoduje
1) dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí těchto dotací těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČ: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801
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sídlo: 28750721
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
2) o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu
C) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření
veřejnoprávních smluv dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu
Termín: 30. 10. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/24Z/2019
15.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – dotace oceněným obcím v soutěži
Vesnice roku 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v
platném znění, o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019
obcím oceněným v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 Ústeckého kraje:
Obci Lipová
Lipová 422, 407 81 Lipová
IČ:00261505
ve výši 300 tis. Kč
projekt "Zakoupení lamp VO"
Obci Lukavec
Lukavec 43, 410 02 Lukavec
IČ:00526134
ve výši 125 tis. Kč
projekt "Veřejné osvětlení"
Obci Koštice
Koštice 26, 439 21 Koštice
IČ:00265055
ve výši 125 tis. Kč
projekt "Dovybavení sběrného dvora"
Obci Lovečkovice
Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
IČ:00263982
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ve výši 125 tis. Kč
projekt "Oprava rybníka"
Obci Blšany u Loun
Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun
IČ:00556254
ve výši 125 tis. Kč
projekt "Dopravní značení etapa II a potřeby pro údržbu obce"
Obci Mšené - Lázně
Prosek 174, 411 19 Mšené - Lázně
IČ:00264083
ve výši 50 tis. Kč
projekt "Komunální technika"
Obci Vrbice
Hlavní 47, 411 64 Vrbice
IČ:00264652
ve výši 50 tis. Kč
projekt "Stavební práce na KD Vetlá"
Obci Jetřichovice
Jetřichovice 24, 407 16 Jetřichovice
IČ:00261394
ve výši 50 tis. Kč
projekt "Oprava areálu koupaliště Jetřichovice"
Městys Cítoliby
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ:00556262
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Rozšíření květinové výzdoby"
Obci Dolní Poustevna
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ:00261289
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Místo pasivního odpočinku u bytového domu čp. 380 - 382"
Obci Brandov
Rudé Armády 251, 435 47 Brandov
IČ:00265837
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Kontejner na bioodpad"
Obci Blatno
Blatno 1, 430 01 Blatno
IČ:00261807
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Vánoční výzdoba"
Městys Slavětín
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Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
IČ:00265497
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Volnočasové aktivity občanů Slavětína"
Obci Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Libkovice pod Řípem
IČ:00263915
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Hudební aparatura"
Obci Hrobčice
Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice
IČ:00266345
ve výši 20 tis. Kč
projekt "Naučná stezka skřítka Hrobčíka"
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/24Z/2019
15.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008, 2009, 2012,
2013, 2014, 2019 prodloužení termínu dokončení realizace projektu prostřednictvím dodatku
ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- Pořízení územně plánovací dokumentace obce Chbany do 31. 12. 2020
- Územní plán Chudoslavice do 31. 12. 2020
- Územní plán Blšany u Loun do 30. 11. 2020
- Územní plán Raná do 30. 11. 2021
- Nový územní plán města Výsluní do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Křimov do 31. 12. 2020
- Územní plán Mariánské Radčice do 31. 12. 2020
- Územní plán obce – Louka u Litvínova do 30. 11. 2021
- ÚPD Kovářská do 30. 11. 2021
- Územní plán obce Bílence do 31. 12. 2022
- Územní plán Domoušice, Solopysky do 31. 12. 2021
- Územní plán obce Podsedice - 30. 11. 2021
- Územní plán Lhotka nad Labem - 31. 12. 2021
- projekt "Oprava komunikace - Ctiněves" pro obec Ctiněves do 31. 10. 2020
- projekt "Veřejné osvětlení v obci Lkáň" pro obec Lkáň do 30. 09. 2020
- projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení" pro obec Blatno do 30. 11. 2020
- z projektu "Zázemí multifunkčního sportovní zařízení" na projekt "Zavlažovací systém
RAIN BIRD na fotbalovém hřišti" pro obec Lišany
- projekt "Rekonstrukce komunikace Na Kozině" pro obec Ročov do 31. 07. 2020
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/24Z/2019
15.4 Aktualizace územní energetické koncepce – hodnocení SEA – snížení smluvní
pokuty
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o průběhu realizace díla „Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého
kraje – hodnocení SEA“
B) rozhoduje
o snížení smluvní pokuty za pozdní předání díla „Aktualizace územní energetické koncepce
Ústeckého kraje – hodnocení SEA“ na částku 17 tis. Kč.
C) ukládá
PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D. MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
uplatnění smluvní pokuty dle bodu B) tohoto usnesení u zhotovitele díla.
Termín: 30. 11. 2019
Hlasování:

pro:

33

proti:

1

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/24Z/2019
16.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
a oblast kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČO: 00360571
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovacím
listinám schválených dle bodu A) tohoto usnesení.
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Termín: 31.12.2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/24Z/2019
17.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Slatina o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 4
tohoto usnesení;
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3487/SOPD/ZPZ/02, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s Obcí Slatina, IČ: 00264377,
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatků dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 30.11.2019
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/24Z/2019
17.2 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného ukazatele obec Otvice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Otvice o změnu termínu závazného ukazatele ukončení realizace
projektu „Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění
vybavení sběrného dvora“ na nový termín 30.6.2020 uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení;
B) rozhoduje
podle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o změně termínu závazného ukazatele ukončení realizace projektu
„Zkvalitnění sběru a svozu komunálního a bioodpadu v obci Otvice, doplnění vybavení
sběrného dvora“ schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze
dne 9.9.2019 na nový termín 30.6.2020 na základě žádosti obce Otvice a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto novým termínem;
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
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zemědělství, životního prostředí a venkova zajistit v návaznosti na bod b) tohoto usnesení,
administraci smlouvy s novým termínem závazného ukazatele.
Termín 20.12.2019
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/24Z/2019
17.3 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání Obec Patokryje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Patokryje o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy
č.3 tohoto usnesení;
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0299/SOPD/ZPZ,
uzavřené s Obcí Patokryje, IČ: 00266124, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatků dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30.11.2019
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 028/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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.
B) rozhoduje
o
budoucím
prodeji
nemovité
věci
z
vlastnictví
Ústeckého
kraje
*************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 1474/10 o výměře 213 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, za kupní cenu ve výši dle uhrazeného
nájemného dle Smlouvy o nájmu č. 19/SML2854/NSN/MAJ, která bude uzavřena na základě
19

usnesení č. 145/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019. Kupní smlouva bude uzavřena po ukončení
realizace stavby „Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň“.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
2
Usnesení č. 029/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
dražby, a to:
- pozemek: st. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba: Starý Jiříkov, č. p. 617, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st. 386
- pozemek: st. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 1714
- pozemek: p.č. 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/4 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 002/2019 Ing.
Miroslava Filégra ke dni 14. 1. 2019: 2.600.150,- Kč
2. Nejnižší podání: 4.900.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
3
20

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. § 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
***************************************************************, a to:
- pozemek: st. p.č. 220 o výměře 11 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (oddělen z p.č.
1668/1 o výměře 27609 m2 dle geometrického plánu č. 414-502/2019 ze dne 18. 3. 2019)
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 547 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu
5.500 Kč (dle ZP č. 4063 ze dne 18. 8. 2019 plus ostatní náklady ve výši 1.085,- Kč viz
důvodová zpráva) 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
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2., kupujícím ************** bez
právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 1.650,- Kč.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
4
Usnesení č. 031/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Lesům České
republiky s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, Hradec Králové, IČO: 42196451 a
to:
- pozemek: p.č. 735/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok
přirozený (oddělen z p.č. 735/1 o výměře 6081 m2 dle geometrického plánu č. 263-128/2017
ze dne 16. 7. 2018)
obec Býčkovice, k.ú. Býčkovice, zapsané na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.č. 872/5 o výměře 9 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok
přirozený (oddělen z p.č. 872/1 o výměře 4196 m2 dle geometrického plánu č. 276-128/2017
ze dne 18. 9. 2018)
obec Křešice, k.ú. Zahořany u Litoměřic, zapsané na LV č. 437 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 330,- Kč (dle ZP č. 2831-75/19 ze dne 5. 8. 2019 plus ostatní náklady ve výši
1.400,- Kč viz důvodová zpráva) 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
21

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
5
Usnesení č. 032/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 městu
Trmice, se
sídlem: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČO: 00674010, a to:
- stavba: těleso komunikace včetně příslušenství a součástí v úseku od napojení na silnici č.
III/25837 ul.
Gorkého po hranici pozemku p.č. 1340/2, umístěné na pozemcích p.č. 1775/1 a p.č. 1775/2
obec Trmice, k.ú. Trmice.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
6
Usnesení č. 033/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Chlumec, se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČO: 00391387, a to:
- těleso komunikace č. III/01323 včetně příslušenství a součástí – v úseku od 0,000 km (od
křižovatky se
silnicí I/13 do obce Žandov) – do km 0,530 (v délce 0,530 km na pozemcích p.č. 851, p.č.
1008 a p.č.
995/1),
- pozemek p.č. 851 o výměře 1430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Ústí nad Labem, k.ú. Chlumec u Chabařovic, zapsaný na LV č. 364 u Katastrálního
úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 995/1 o výměře 4219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 1008 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Ústí nad Labem, k.ú. Žandov u Chlumce, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
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Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
7
Usnesení č. 034/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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
Meziboří, se sídlem: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČO: 00266086, a to:
- pozemek: p.č. 225/81 díl „a“ o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 225/81 a přisloučen k pozemku p.č.
225/32 geometrickým plánem č. 817-1901044/2019 ze dne 23.5.2019)
- pozemek: p.č. 225/81 díl „b“ o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 225/81 a přisloučen k pozemku p.č.
225/259 geometrickým plánem č. 817-1901044/2019 ze dne 23.5.2019)
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova, zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
8
Usnesení č. 035/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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
Býčkovice, se sídlem Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice, IČ: 00832316, a to:
- pozemek: p.č. 396/1 o výměře 4514 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Býčkovice, k.ú. Velký Újezd u Litoměřic, zapsaný na LV č. 407 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.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
23

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

9
Usnesení č. 036/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 079/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.
B) rozhoduje
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
Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ:
70891095, a to:
- těleso komunikace č. III/24037 včetně příslušenství a součástí – v délce 70 m (staničení
5,205 – 5,440 km) na pozemku p.č. 980.
- pozemek: p.č. 980 o výměře 705 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Loucká, k.ú. Loucká zapsaných na LV č. 710 u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Slaný 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.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
10
Usnesení č. 037/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. č. 2808/1 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 2808/18 o výměře 370 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 2808/19 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 2808/20 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
24

B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
27/U/Tř/2019 a doložky dle přílohy č. 4.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. č. 2808/1 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 2808/18 o výměře 370 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 2808/19 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 2808/20 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
11
Usnesení č. 038/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1526/3 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 1526/2 o výměře 131 m2, geometrickým plánem č. 253-24/2018 ze
dne 3. 12. 2018),
obec Peruc, k.ú. Pátek u Loun, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/56/2019 a doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
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- pozemek: p.č. 1526/3 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 1526/2 o výměře 131 m2, geometrickým plánem č. 253-24/2018 ze
dne 3. 12. 2018),
obec Peruc, k.ú. Pátek u Loun, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
12
Usnesení č. 039/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 7145/2 o výměře 347 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 7146/5 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oba pozemky jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání 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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
ULN/35/2019 a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 7145/2 o výměře 347 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 7146/5 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oba pozemky jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

26

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
13
Usnesení č. 040/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1569/13 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(oddělen z pozemku p.č. 1569/10 o výměře 102 m2, geometrickým plánem č. 414-7034/2019
ze dne 11. 4. 2019),
obec Mašťov, k.ú. Mašťov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 130/2019 a
doložky dle přílohy č. 2.6 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1569/13 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(oddělen z pozemku p.č. 1569/10 o výměře 102 m2, geometrickým plánem č. 414-7034/2019
ze dne 11. 4. 2019),
obec Mašťov, k.ú. Mašťov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
14
Usnesení č. 041/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
27

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 658/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Velemín, k.ú. Dobkovičky, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 3598/2019
a doložky dle přílohy č. 2.8 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 658/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Velemín, k.ú. Dobkovičky, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
15
Usnesení č. 042/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 4730/19 o výměře 1643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 4730/19 o výměře 2030 m2, geometrickým plánem č.
5487-7027/2019 ze dne 5. 3. 2019),
- pozemek: p.č. 4730/142 o výměře 319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 4730/142 o výměře 485 m2, geometrickým plánem č.
5487-7027/2019 ze dne 5. 3. 2019),
28

obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
105/19/4120 a doložky dle přílohy č. 2.10 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 4730/19 o výměře 1643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 4730/19 o výměře 2030 m2, geometrickým plánem č.
5487-7027/2019 ze dne 5. 3. 2019),
- pozemek: p.č. 4730/142 o výměře 319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(oddělen z pozemku p.č. 4730/142 o výměře 485 m2, geometrickým plánem č.
5487-7027/2019 ze dne 5. 3. 2019),
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
16
Usnesení č. 043/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 187/3 o výměře 657 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 188/22 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 565/4 o výměře 307 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
29

B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
76/19/4120 a doložky dle přílohy č. 2.12 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 187/3 o výměře 657 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 188/22 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 565/4 o výměře 307 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
17
Usnesení č. 044/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Dobříň,
se sídlem: K Přívozu 55, 41301 Dobříň, IČO: 00526461, a to:
- pozemek: p.č. 641/2 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Dobříň, k. ú. Dobříň, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Dobříň a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
18
Usnesení č. 045/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
30

předpisů, o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO:
69797111, a to:
- pozemek: p.č. 1237/12 o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 00829048.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. 4785/2019 a doložky dle přílohy č. 8.2 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO: 69797111, a to:
- pozemek: p.č. 1237/12 o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
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Usnesení č. 046/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního města Děčín, se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín, IČO: 00261238, a to:
- pozemek: p.č. 2636/4 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2636/32 o výměře 341 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2636/34 o výměře 717 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2636/35 o výměře 394 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2947/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2947/5 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 2947/6 o výměře 526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí
- pozemek: p.č. 2949/10 o výměře 583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Statutární město Děčín
- pozemek: p.č. 306/11 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 306/17 o výměře 802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Děčín-Staré Město, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Statutární město Děčín
- pozemek: p.č. 184/16 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 184/17 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 241 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 324/9 o výměře 320 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 428/13 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 450/6 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 450/7 o výměře 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 848/5 o výměře 866 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 860/6 o výměře 839 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 879/7 o výměře 3622 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 900/7 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 1301/9 o výměře 465 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1301/6 o výměře 1018 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 790-070/2018 ze dne 11.5.2018 a je zatížen věcným
břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Statutární město Děčín a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

20
Usnesení č. 047/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Františkov nad Ploučnicí, se sídlem č. p. 79, 40723 Františkov nad Ploučnicí, IČO: 00555941,
a to:
- pozemek: p.č. 585/1 o výměře 8953 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 586/2 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 586 o výměře 686 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 171-075/20184 ze dne 24.9.2018)
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
- pozemek: p.č. 413/4 o výměře 1694 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 413/1 o výměře 6379 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 225-122/2019 ze dne 26.3.2019)
- pozemek: p.č. 356/2 o výměře 236 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 356 o výměře 333 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 225-122/2019 ze dne 26.3.2019)
- pozemek: p.č. 372/9 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 372/10 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 413/2 o výměře 793 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 376/1 o výměře 1319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p.č. 383/1 o výměře 914 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Františkov nad
Ploučnicí a předání uvedených nemovitých věcí mimo pozemků p. č. 376/1 a p. č. 383/1 v k.
ú. Oldřichov nad Ploučnicí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
21
Usnesení č. 048/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky – Ministerstva obrany, se sídlem: Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha
6, IČO: 60162694, a to:
- pozemek: p.č. 293/30 o výměře 1016 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 455/4 o výměře 6733 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 459/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 459/4 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 459/5 o výměře 2364 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Velemyšleves, k. ú. Minice, zapsané na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.č. 881/2 o výměře 318 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 881/4 o výměře 482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.č. 836/71 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 1694/2 o výměře 702 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1694/4 o výměře 1049 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1694/5 o výměře 833 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1694/7 o výměře 1991 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1694/14 o výměře 438 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 188 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03,
IČO: 00080837.
B) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 197734 5156 mezi Ústeckým
krajem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem: Tychonova 221/1, Hradčany,
160 00 Praha 6, IČO: 60162694 dle přílohy č. 1.1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
22
Usnesení č. 049/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
34

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 – Ministerstva obrany, se sídlem: Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha
6, IČO: 60162694, a to:
- pozemek: st.p.č. 65/2 o výměře 291 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 159 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.č. 293/31 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.č. 293/32 o výměře 2750 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.č. 293/33 o výměře 158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.č. 293/34 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha
- pozemek: p.č. 337/42 o výměře 6584 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 337/46 o výměře 678 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 337/48 o výměře 316 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 337/62 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 337/63 o výměře 1445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 337/64 o výměře 538 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velemyšleves, k. ú. Minice, zapsané na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.č. 801/46 o výměře 286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 801/48 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 801/59 o výměře 393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 801/61 o výměře 775 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 801/69 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
vodní nádrž umělá
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsané na LV č. 31 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: st.p.č. 365 o výměře 459 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.č. 836/78 o výměře 889 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 1010/23 o výměře 1687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.č. 1010/25 o výměře 476 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 1010/49 o výměře 153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
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- pozemek: p.č. 1010/56 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.č. 1010/57 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1010/58 o výměře 962 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.č. 1010/59 o výměře 2165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 188 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
- pozemek: p.č. 1060/23 o výměře 3001 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
obec Žiželice, k. ú. Žiželice u Žatce, zapsané na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci
SPZ Triangle, příspěvková organizace, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem-centrum, IČO: 71295011.
B) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 197734 5154 mezi Ústeckým
krajem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, se sídlem: Tychonova 221/1, Hradčany,
160 00 Praha 6, IČO: 60162694 dle přílohy č. 1.2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
23
Usnesení č. 050/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 města Česká
Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, PSČ 407 21 Česká Kamenice, IČO: 00261220, a to:
- pozemek: p. č. 1944/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělený z pozemku p. č. 1944 o výměře 79 m2 geometrickým plánem č.
331-16/2019 ze dne 3. 4. 2019),
obec Česká Kamenice, k. ú. Kerhartice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 900,- Kč (100,- Kč/m2 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
36

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

24
Usnesení č. 051/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 obce Velká
Bukovina, se sídlem Velká Bukovina 178, PSČ 407 29 Velká Bukovina, IČO: 00555886, a to:
- pozemek: p. č. 2635/8 o výměře 445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý z pozemků: st. p. č. 310 o výměře 111 m2, st. p. č. 313 o výměře 1029 m2
zatíženým věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, st. p. č. 314 o
výměře 20 m2 a p. č. 2635/1 o výměře 308 m2 geometrickým plánem č. 393-17/2019 ze dne
27. 3. 2019),
obec Velká Bukovina, k. ú. Velká Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 44.500,- Kč (100,- Kč/m2 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
25
Usnesení č. 052/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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
*********************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 1948/4 o výměře 3 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (oddělený z
pozemku p. č. 1948/2 o výměře 1242 m2 geometrickým plánem č. 331-16/2019 ze dne 3. 4.
2019),
obec Česká Kamenice, k. ú. Kerhartice, zapsané na LV č. 151 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 500,- Kč (100,- Kč/m2
plus 200,- Kč administrativní náklady 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
26
Usnesení č. 053/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
37

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 města
Mikulášovice se sídlem Mikulášovice č.p. 1007, PSČ 407 79 Mikulášovice, IČO: 00261581, a
to:
- pozemek: část p. č. 5856 díl „a“ o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen geometrickým plánem č. 1522-174/2017 ze dne 1. 2. 2018 a
přisloučen do pozemku p. č. 5327/18),
obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsané na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 5.400,- Kč (60,- Kč/m2 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
27
Usnesení č. 054/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 společnosti
MAXLINE NN s.r.o., se sídlem U divadla 2992, Teplice, PSČ 415 01, IČ: 27318729, a to:
- pozemek: p.č. 435/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsaný na LV č. 70 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 1.980,--Kč (60,--Kč/m2, 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
28
Usnesení č. 055/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
*************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 500/6 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
38

(oddělen z pozemku p.č. 500/4 o výměře 167180 m2, geometrickým plánem č.
106-7062/2015 ze dne 29. 6. 2015),
- pozemek: p.č. 1060/2 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1060 o výměře 2211 m2, geometrickým plánem č.
106-7062/2015 ze dne 29. 6. 2015),
obec Krupka, k.ú. Fojtovice u Krupky, zapsaných na LV č. 2873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 8.880,--Kč (60,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
29
Usnesení č. 056/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
*************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 2550/71 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/71,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 11899 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč
dle ZP č. 5061-161/2016 ze dne 23. 11. 2016) a dále zřízení závazku výstavby náhradních
garážových stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“,
včetně dohody o tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím
odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově
zbudované garážové stání, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude
postaveno, a to za kupní cenu, která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá,
avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva
odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční
akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření
kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A)
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to:
- pozemek: p.č. 2550/71 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/71,
39

obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 11899 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný: *******************************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby
bez čp/če – garáže, která je umístěna na pozemku p.č. 2550/71 v k.ú. Litoměřice, ke které
nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
30
Usnesení č. 057/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 obce Obrnice, se
sídlem Mírová 70, Obrnice, PSČ 435 21, IČ: 00266116, a to:
- pozemek: p.č. 996/24 o výměře 919 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z
pozemku p.č. 996/10 o výměře 965 m2 geometrickým plánem č. 518-90/2019 ze dne 20. 8.
2019),
obec Obrnice, k.ú. Obrnice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 55.140,--Kč (60,--Kč/m2, 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
31
Usnesení č. 058/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 124/20Z/2019 ze dne 24.6.2019.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to:
40

-pozemek: p. č. 912/1 o výměře 1819 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p. č. 912/2 o výměře 57 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p. č. 913/1 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p. č. 913/3 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: p. č. 914 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek vznikl
sloučením dílu „a“ p.č. 914 o výměře 404 m2 a dílů „c+d“ o výměře 6 m2, které byly
odděleny z pozemku p.č. 2327 geometrickým plánem č. 2864-77/2018 ze dne 24.7.2018)
obec Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice za celkovou kupní cenu 1.541.930,-- Kč
(1.539.930 Kč dle ZP č. 132/2920/2018 ze dne 14.11.2018, 608,67 Kč/m2 plus náklady za
zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000,-- Kč) a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, se sídlem: U Červeného
kostela 110, 415 01 Teplice, IČ: 70839913.
C) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu D) tohoto usnesení.
D) rozhoduje
o zřízení služebnosti k nemovitým věcem, a to:
-k pozemku: části p.č. 914 o výměře 914 m2 , druh pozemku: ostatní plocha
-k pozemku: části p.č. 2327 o výměře 5207 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO: 70892156,
Oprávněný: Statutární město Teplice, se sídlem: nám. Svobody 2, 415 01 Teplice,
IČO: 00266621:
Pozemková služebnost – inženýrská síť – spočívá v osoby oprávněné vést na služebném
pozemku napínací dráty k trolejovému vedení, včetně oprávnění jako provozování, udržování,
provádění oprav, úprav, údržby a rekonstrukce, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu 9,13 m2 dle
geometrického plánu č. 2739-63/2019 ze dne 7.5.2019. Pozemková služebnost se zřizuje
bezúplatně na dobu neurčitou.
Povinná osoba se zavazuje výkon práv ze služebnosti inženýrské sítě strpět a zdržet se všeho,
co vede k ohrožení inženýrské sítě, zejména stavební činnosti a výsadby stromů.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
32
Usnesení č. 059/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků
*****************,
(podíl
1/10),
bytem
************************************************************
(podíl
1/30),
41

bytem ************************************************** (podíl 1/120), bytem
********************************************************* (podíl 1/24), bytem
**************************************************
(podíl
11/100),
bytem
*********************************************************** (podíl 21/100),
bytem ************************************************ (podíl 19/300), bytem
****************************************************
(podíl
3/10),
bytem
***************************************************** (podíl 1/30), bytem
*************************************************************** (podíl 1/10),
bytem ******************************, a to:
- pozemek: p.č. 5175/20 o výměře 796 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.č. 5175/23 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 3240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, za kupní cenu 206.000,- Kč (250,Kč/m2- dle znaleckého posudku č. 2794-38/19 znalce Ing. Vojtěcha Pláničky ze dne 15. 5.
2019) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO: 00082201.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
33
Usnesení č. 060/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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
***************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 2746/28 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1253 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, za kupní cenu 800 Kč (100 Kč/m2 – viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
34
Usnesení č. 061/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
42

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1) o vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 11.1 tohoto usnesení z vlastnictví Ústeckého
kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
2) o poskytnutí daru movitého majetku dle přílohy č. 11.1 tohoto usnesení do vlastnictví Obce
Údlice, se sídlem Náměstí 12, 431 41 Údlice, IČ: 00262153

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
35
Usnesení č. 062/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
pověřuje
Mgr. Ing. Jindřicha Šimáka, vedoucího odboru majetkového, k podepisování písemností
potřebných k uplatnění práv Ústeckého kraje při řízeních vedených Státním pozemkovým
úřadem dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně udělování souhlasů s návrhy pozemkových
úprav v těchto řízeních. Toto pověření je uděleno ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 6.2
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
36
Usnesení č. 063/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Loučky u Verneřic týkající se pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 136/10 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1144/1 o výměře 17852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1201/2 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Verneřice, k. ú. Loučky u Verneřic, zapsaných na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, s právem hospodařit pro
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
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sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Loučky u Verneřic, a to:
- pozemek: p. č. 1238 o výměře 20196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, obec Verneřice, k. ú. Loučky u Verneřic, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, s právem hospodařit pro
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra ze 17932 m2 na 20196 m2.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
37
Usnesení č. 064/24Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Souhlasného prohlášení o neplatnosti smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.
1010971811 (č. 18/SML4325/DSN/MAJ) dle přílohy 8.5 tohoto usnesení mezi ČR-Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1034/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov, IČO:
01312774 a Ústeckým krajem.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.37
Usnesení č. 065/24Z/2019
18.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny č. j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn
a dodatků, příspěvkové organizace: název: Krajská majetková, příspěvková organizace, sídlo:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 00829048
dodatkem č. 80 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 066/24Z/2019
20.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
sociální oblasti
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje
1) č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 362/75, PSČ 410 02, Lovosice
IČ: 00080195
dodatkem č. 46 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2) č. j. 206/2001, ze dne 12. 12. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace,
sídlo: Snědovice čp. 1, PSČ 411 74
IČ: 70948062
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
Usnesení č. 067/24Z/2019
20.2 Malý dotační program 2020 – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze
č. 3 tohoto usnesení
2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizací – Bateau z.s., IČ: 01507311, u služby
odborné sociální poradenství (ID: 6765091), Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ:
00499811, u služby raná péče (ID: 5002625), Česká unie neslyšících, z.ú., IČ: 00675547, u
služby tlumočnické služby (ID: 5839760), Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ: 26623064, u
služeb odborné sociální poradenství (ID: 2284277) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi (ID: 7472903)
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k
uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 16. 12. 2019
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
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0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 068/24Z/2019
20.3 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2020“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v
příloze č. 2 tohoto usnesení
2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizace WHITE LIGHT I., z.ú.,IČ: 64676803,
Pražská 166/47, Ústí nad Labem u služeb terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby
následné péče (ID: 5291489)
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k
uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 30. 11. 2019
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
Usnesení č. 069/24Z/2019
20.4 Vrácení části neinvestiční dotace a individuální dofinancování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 4 tohoto materiálu
B) rozhoduje
a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 195 534,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních
služeb Sociální agentura o.p.s. na sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením (ID 8611170) v rámci dotačního programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, z důvodu ukončení registrace sociální služby, v
rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) o poskytnutí dotace na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 8052393) ve výši
97 767,- Kč v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v
rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
c) o poskytnutí dotace na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4452113) ve výši 97 767,Kč v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci
kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
d) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 1 089 150,- Kč poskytnuté poskytovateli
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sociálních služeb Město Lovosice na sociální službu pečovatelská služba (ID 4978750) v
rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, z důvodu
ukončení poskytování sociální služby, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
e) o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Sociální služby města Lovosice,
příspěvková organizace na sociální službu pečovatelská služba (ID 9512421) ve výši 1 089
150,- Kč v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v
rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření
dodatku ke smlouvě s poskytovatelem Sociální agentura, o.p.s. dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu a Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb s
poskytovatelem Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace dle přílohy č. 4
tohoto materiálu,
Termín: 8. 11. 2019

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
Usnesení č. 070/24Z/2019
20.5 Žádost o převod finančních prostředků - Malý dotační program 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Most k naději, z.s. o převodu
poskytnuté dotace ve výši 6 685,- Kč na sociální službu krizová pomoc (ID 9936300), ze
sociální služby odborné sociální poradenství (ID 4641267)
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření
Dodatku č. 2 ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Termín: 15. 11. 2019

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
Usnesení č. 071/24Z/2019
20.7 Individuální dofinancování sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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0

Návrh byl přijat

A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení a 3 až 22 předloženého materiálu,
B) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení,
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) 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 neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb
ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
D) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, vykonat potřebné úkony k
uzavření dodatků ke smlouvám v termínu do 30. 11. 2019.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
Usnesení č. 072/24Z/2019
20.8 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v
sociální oblasti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje
č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova č. p. 269, PSČ 417 22
IČO: 63787911
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.5, 20.7 - 20.8
Usnesení č. 073/24Z/2019
20.9 Ukončení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o ukončení Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování k datu
31. 10. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. vyjádření Agentury pro sociální začleňování k článku na webu Homer.cz dle přílohy č. 2
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tohoto materiálu

Hlasování:

pro:

30

proti:

3

zdržel se:

12

Návrh byl přijat

Usnesení č. 074/24Z/2019
21.1 Úprava Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
úpravu Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
podle§ 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje,
předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh mimořádných odměn dle Pravidel uvedených
v části A) tohoto usnesení.
Termín: 21.10.2019

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 075/24Z/2019
21.2 Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci
vyplacení mimořádných odměn zastupitelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 15.11.2019

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Seznam příloh:
49

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

bod 6.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 008/24Z/2019 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace s městem Terezín

bod 6.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 008/24Z/2019 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace s Aerokklubem
MAS Roudnice n. Labem

bod 7.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 009/24Z/2019 Dohoda o narovnání

bod 10.1 příloha 1.pdf

k usnesení č. 010/24Z/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.
1118/17/LCD

bod 11.1 příloha č. 2.pdf

k usnesení č. 012/24Z/2019 Smlouva o poskytnutí návratné
finanční výpomoci

bod 13.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 018/24Z/2019 Dodatek č. 64 zřizovací listiny SUS

bod 13.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 019/24Z/2019 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
vzájemné spolupráci při přípravě,
realizaci a provozování dopravního
terminálu v Litvínově

bod 16.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 024/24Z/2019 Dodatek č. 44 ke zřizovací listině č. j.
108/2001 příspěvkové organizace
Střední škola technická,
gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 024/24Z/2019 Dodatek č. 27 ke zřizovací listině č. j.
245/2003 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum

Bod 17.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 025/24Z/2019 Dodatek č. 2

Bod 17.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 025/24Z/2019 žádost obce Slatina o změně termínu
ukončení realizace projetku

bod 17.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/24Z/2019 Žádost obce Otvice

Bod 17.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 027/24Z/2019 Dodatek č. 1

Bod 17.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 027/24Z/2019 Žádost obce Patokryje o prodloužení
termínu ukončení realizace projetku

bod 18.1 priloha 4.2.pdf

k usnesení č. 037/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 2.2.pdf

k usnesení č. 038/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 2.4.pdf

k usnesení č. 039/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 2.6.pdf

k usnesení č. 040/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 2.8.pdf

k usnesení č. 041/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 2.10.pdf

k usnesení č. 042/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 2.12.pdf

k usnesení č. 043/24Z/2019 smlouva

Bod 18.1 priloha 8.2.pdf

k usnesení č. 045/24Z/2019 smlouva

bod 18.1 priloha 1.1.pdf

k usnesení č. 048/24Z/2019 Smlouva o bezúplatném převodu
vlastnictví

bod 18.1 priloha 1.2.pdf

k usnesení č. 049/24Z/2019 Smlouva o bezúplatném převodu
vlastnictví

bod 18.1 priloha 11.1.pdf

k usnesení č. 061/24Z/2019 soupis majetku

bod 18.1 priloha 6.2.pdf

k usnesení č. 062/24Z/2019 pověření

Bod 18.1 priloha 8.5.pdf

k usnesení č. 064/24Z/2019 smlouva
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

17/SML2654/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 21. 7. 2017, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Město Terezín
Sídlo:
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
Zastoupený:
René Tomáškem, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Robert Czetmayer, vedoucí ORVS
E-mail/telefon: robert.czetmayer@terezin.cz, tel. 606 740 913
IČ:

00264474

Bank. spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 237282050/0300 (dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace
evidovanou pod číslem 17/SML2654/SOPD/KH (dále jen „smlouva“).
Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek I Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.

012/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci
ve výši 14.159.029,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů stopadesát devětisíc dvacet
devětkorun českých), z toho investiční část ve výši 11.758.780,- Kč (slovy:
jedenáctmilionů sedmsetpadesátosmtisíc sedmsetosmdesát korun českých) a
neinvestiční část ve výši 2.400.249,- Kč (slovy: dva miliony čtyřistatisíc
dvěstěčtyřicetdevět korun českých). Dotace bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020.
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,
což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……………. usnesením ………………………..
V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Terezíně dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….
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Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Příjemce
město Terezín
René Tomášek, starosta
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

19/SML1560/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 27. 5. 2019, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s.
Sídlo:
Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený:
Vlastimilem Dvořákem, prezidentem
Kontaktní osoba: Ing. Martin Chudoba, hospodář
E-mail/telefon: akrce@seznam.cz, 602458676
IČ:
46771255
Bank. spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19038-471/0100
(dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 19/SML1560/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“).
Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 10. 2019. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2019 do 30. 10. 2019 (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na
úhradu DPH, je-li příjemce plátce DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na
plnění bez DPH .

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci e-mail: akrce@seznam.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……………. usnesením ………………………..
V Ústí nad Labem dne ………………..

V Roudnici nad Labem dne …………..

……………………………………………………..

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Ústeckého kraje dne

……………………………………………………….

Příjemce
Aeroklub Memorial Air Show Roudnice n. L, z.s.
Vlastimil Dvořák, prezident
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DOHODA O NAROVNÁNÍ
Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ustanovení § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Ústecký kraj
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen jako „mandant“)
a
2. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
IČ: 602 79 524
DIČ:CZ60279524
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená …………………………..
(dále jen společně jako „mandatář“)

uzavírají tuto
Dohodu o narovnání:
I.
Sporné nároky
1) Mandatář vykonával na základě Rámcové mandátní smlouvy na poskytování služeb ze dne 12.01.2009
ve znění jejích dodatků, jakož i jednotlivých prováděcích smluv k této rámcové mandátní smlouvě pro
mandanta jako člen Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje, založeného Smlouvou o sdružení ze dne
16.04.2008 komplexní dohled nad realizací projektů financovaných z fondů EU. Tato činnost
spočívala mimo jiné v přípravě zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách, metodickém
vedení v průběhu celé realizace projektů, zastupování mandanta při výkonu práv a povinností
v zadávacích řízeních, dohled nad správným legislativním, časovým i finančním průběhem projektů či
v dohledu nad plněním monitorovacích ukazatelů projektů. Tyto povinnosti jsou uvedeny v čl. 1. bod
1.1.2. část c) výše uvedené smlouvy s tím, že ke konkrétnímu projektu byla vždy s mandantem
uzavíraná konkrétní prováděcí smlouva. V průběhu poskytování těchto služeb došlo ze strany Úřadu
regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad či ÚOHS k přezkoumání postupu činnosti
mandatáře jak v zadávacích řízeních, tak k průběhu realizace projektu, když ve sledovaném období
bylo zjištěno těmito orgány v případě některých projektů porušení zejména zákona o veřejných
zakázkách a dále pak i podmínek jednotlivých smluv o poskytnutí dotace v průběhu realizace
jednotlivých projektů. Za tato pochybení byly mandantovi uloženy sankce. Mandant tak byl povinen
tyto sankce uhradit a v důsledku toho uplatňoval vůči mandatáři škodu, která mu tak z příslušných
platebních výměrů a rozhodnutí po zaplacení odvodů za porušení rozpočtové kázně či pokut vznikla.
2) Mandant proto uplatňoval náhradu škody u následujících projektů:
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1. Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00037 („Projekt 1“)
Platebním výměrem č. 39/2012 Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne
22.10.2012, č.j. RRSZ 13349/2012, byl objednateli vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve
výši 51.898.191,-Kč. Z odůvodnění tohoto platebního výměru se podává, že v průběhu stavebních
prací byly ze strany vybraného dodavatele realizovány méněpráce a vícepráce na základě
odsouhlasených změn č. 1 – 4, které byly dodatečně promítnuty do uzavřeného dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo, čímž porušil ust. čl. XIX Smlouvy o poskytnutí dotace, neboť nedodržel postup
příjemce dotace při oznamování změn v průběhu realizace projektu a povinnosti příjemce
uvést popis veškerých změn projektu v monitorovací zprávě či monitorovacím hlášení.
Opravným rozhodnutím Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 12.11.2012,
č.j. RRSZ 14165/2012, byla upravena vyměřená částka na částku 48.005.826,- Kč, tak aby odpovídala
výši proplacených prostředků objednatele na základě jeho Žádosti o platbu. Následně bylo
rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o prominutí odvodu ze dne
10.12.2013, č.j. RRSZ 14861/2013, sp. zn. 226/2012/OŘP, rozhodnuto tak, že se částečně promíjí
odvod uložený platebním výměrem č. 39/2012, a to co do 99,5% vyměřené částky. Rozhodnutím
Ministerstva financí ze dne 15.02.2017, č.j. MF-39604/2016/1203-4, které bylo vydáno po zrušujícím
rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.11.2016, č.j. 15Af 150/2013-51, bylo
rozhodnuto tak, že se částka odvodu stanovená v platebním výměru č. 39/2012 mění na částku ve výši
284.834,-Kč, a tedy, vzhledem k částečnému prominutí byl objednatel povinen uhradit částku ve výši
26.767,06 Kč. V rozhodnutí výše uvedeném je tedy objednateli vytýkáno procesní pochybení
v průběhu realizace projektu.
Z předaných dokladů vyplývá, že podle Rámcové mandátní smlouvy na poskytování služeb a
Prováděcí smlouvy k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 05.03.2009 mělo realizovat Sdružení pro
rozvoj Ústeckého kraje. Tento dohled měl spočívat v komplexních poradenských službách,
metodickém vedení v průběhu celé realizace a přípravě všech zadávacích řízení v rámci celého
projektu, jakož i sepisování monitorovacích hlášení a podávání monitorovacích zpráv. Podle
Prováděcí smlouvy čl. III. písm. a) a vzorového plánu k mandátní smlouvě (část CII.) mělo sdružení
vykonávat dohled nad projektem po celou dobu realizace projektu. Znamená to tedy, že Ústecký kraj
odvozuje odpovědnost za tyto sankce vůči sdružení na základě těchto smluv specifikujících
povinnosti, k nimž se sdružení zavázalo.
2. Gymnázium Jateční ul., Ústí nad
CZ.1.09/1.3.00/18.00379 („Projekt 3“)

Labem,

dostavba

areálu

4.

etapa,

reg.

č.

Platebním výměrem č. 40/2013 Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne
01.11.2013, č.j. RRSZ 12670/2013, sp. zn. 220/2013/OŘP, byl objednateli vyměřen odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 448.143,- Kč. Z odůvodnění tohoto platebního výměru se podává,
že objednatel porušil čl. XI. Veřejné zakázky odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, kdy uveřejnil na
svých internetových stránkách Výzvu k podání nabídek ze dne 28.12.2009, avšak se sdělením, že
uveřejnění je pouze informativní a nabídky uchazečů, kteří nebyli přímo vyzváni, nebudou přijímány a
hodnoceny a takto postupoval u nabídky od uchazeče MIRRO s.r.o. Následně bylo rozhodnutím
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o prominutí odvodu ze dne 012.11.2013, č.j. RRSZ
13256/2013, sp. zn. 220/2013OŘP, rozhodnuto tak, že se částečně promíjí odvod uložený platebním
výměrem č. 40/2013, a to co do 90% z vyměřené částky, tedy byla prominuta částka ve výši 439.328,Kč, neprominutá část odvodu činí 44.815,- Kč.
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Podle Prováděcí smlouvy k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 21.08.2009 administrátorem tohoto
řízení mělo být Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje, když tuto smlouvu uzavírala za sdružení
společnost ROPRO a.s..
Odpovědnost sdružení za takto uložené sankce pak rovněž vyplývá z Prováděcí smlouvy a vzorového
plánu v důsledku povinností mandatáře vztahujících se k zadávacímu řízení v rámci celého projektu.
3. SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4.-6. Etapa + CEDOP, reg.
č. CZ.1.09./1.3.00/18.00384 („Projekt 6“)
Dle Platebního výměru č. 38/2013 ze dne 01.11.2013 Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad č.j. RRSZ 12684/2013 a dle Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 02.02.2016 č.j. MF31503/2014-12 zůstala povinnost Ústeckému kraji k odvodu za porušení rozpočtové kázně na částku
1.820.267,-Kč. Ústecký kraj, jako příjemce dotace porušil zákon tím, že do předmětu veřejné zakázky
na stavební práce zahrnul jiné dodávky jako např. strojní vybavení, automobily, nábytek apod. Tímto
Ústecký kraj dle právního názoru obsaženém ve zmíněném rozhodnutí porušil ust. § 98 odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v návaznosti na § 16 zákona, a tedy tuto veřejnou zakázku měl
rozdělit na více dodavatelů. Je mu tedy vytýkán chybný postup při samotném zadání veřejné zakázky,
tedy chyby v zadávacím řízení.
Dle Platebního výměru č. 39/2013, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 01.10.2018
MF-23080/2018/1203-3 byla uložena sankce ve výši 27.968,-Kč. K tomuto platebnímu výměru se
pak ještě váže sankce za toto pochybení uložená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže č.j.
ÚOHS-S0049/2013/VZ-35499/2015/551/Opa ve výši 50.000,-Kč za procesní vady zadávacího
řízení (celková částka k narovnání v tomto případě činí 1.898.235,-Kč). Z dokumentace, kterou máme
k dispozici vyplývá, že podle mandátní smlouvy za tato pochybení odpovídá sdružení z důvodů zde
stanovených povinností, vztahujících se k dohledu nad celým projektem a ke všem úkonům
v souvislosti s výběrovým řízení.
Podle Prováděcí smlouvy k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 21.08.2009 administrátorem
výběrového řízení za sdružení byla společnost ROPRO s.r.o..
4. Ústecký kraj. Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13- Klášterec- Hradiště- Rusová, silnice
II/224, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00019 („Projekt 7“)
Platebním výměrem č. 41/2013 Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne
04.11.2013, č.j. RRSZ 12749/2013, sp. zn. 256/2013/OŘP, byl objednateli vyměřen odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 6.352.863,- Kč. Z odůvodnění tohoto platebního výměru se
podává, že veškeré méněpráce a vícepráce byly ze strany vybraného dodavatele realizovány na základě
odsouhlasených změnových listů, které předcházely jednacímu řízení bez uveřejnění a dodavatel tak
realizoval dodatečné stavební práce, aniž by byly řádně smluvně upraveny a vysoutěženy v souladu se
zákonem, neboť vzniklé méněpráce a vícepráce byly smluvně upraveny až dodatečně po skončení
jejich fyzické realizace formou dodatků k původní smlouvě o dílo, které byly uzavřeny až na základě
dodatečně vypsaných jednacích řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona. Tímto postupem objednatele
tedy došlo k porušení ust. § 7 odst. 1 zákona, neboť veřejná zakázka nebyla realizována na základě
písemné smlouvy a současně došlo k porušení zákona tím, že realizace předmětu veřejné zakázky byla
provedena bez uskutečnění zadávacího řízení dle zákona. Dále vícepráce odsouhlasené Změnovým
listem č. 2 ze dne 12.05.2009 (jejichž popis zní „Při rekonstrukci komunikace 2/224 ve městě Klášterec nad
Ohří byly vybudovány středové ostrůvky pro přechody pro chodce“) nesplňovala kritéria pro použití jednacího
řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, kdy se nejedná o dodatečné stavební práce
vzniklé v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a mohly být již součástí původní projektové
dokumentace. Tímto postupem objednatele došlo k porušení § 23 a § 24 zákona, neboť dodatečné
stavební práce nesplňovaly kritéria pro použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona.
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Rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 19.10.2015, č.j. MF-28130/2014/12, bylo zamítnuto
odvolání objednatele proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 04.11.2013, č.j. RRSZ 12749/2013, sp. zn.
256/2013/OŘP, č. 41/2013 a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutí Ministerstva financí
ČR bylo následně správním soudem zrušeno proti čemuž bylo ze strany Ministerstva financí podána
kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu.
K žádosti objednatele o prominutí povinnosti odvodu dle ust. § 22 odst. 12 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů bylo rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze
dne 12.11.2013, č.j. RRSZ 13258/2013, sp. zn. 256/2013/OŘP, rozhodnuto tak, že se částečně
promíjí povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 75% z vyměřené částky, a tedy
byl objednatel povinen uhradit neprominutou část odvodu ve výši 1.588.216,- Kč.
Na základě Prováděcí smlouvy k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 05.03.2009 se Sdružením pro
rozvoj Ústeckého kraje mělo toto sdružení provádět dohled nad průběhem celého projektu, když
součástí tohoto dohledu měla být i administrace těchto výběrových řízení a zajištění relevantního
postupu ve věci. Odpovědnost za tato pochybení ve výběrovém řízení a v realizaci projektu
odvozujeme z porušení povinností stanovených ve výše uvedených smluvních dokumentech vztahující
se k dohledu nad realizací projektu nad úkony zadavatele ve výběrových řízeních.
5. ÚK, TP, Rekonstrukce v ús. I/13- Duchcov- Teplice-II/254, I/13- Hostomice- KostomlatyII/258, reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00030 („Projekt 8“)
Platebním výměrem č. 42/2013 Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne
04.11.2013, č.j. RRSZ 12750/2013, sp. zn. 257/2013/OŘP, , byl objednateli vyměřen odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 166.138.172,- Kč. Z odůvodnění tohoto platebního výměru se
podává, že se objednatel dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy byla Zprávou o auditu operace č. 108 ze dne
30.04.2012, identifikována a popsána dvě zjištění. Předně objednatel uzavřel dne 04.04.2010
s vybraným dodavatelem Dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení lhůty plnění veřejné zakázky,
přičemž tato lhůta byla v průběhu zadávacího řízení jedním z dílčích hodnotících kritérií použitých pro
výběr dodavatele, čímž došlo k podstatné změně Smlouvy o dílo, neboť byla změněna v parametru,
který byl zároveň jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky. Postupem objednatele tedy došlo
k porušení ust. § 82 odst. 2 zákona, neboť změna tohoto parametru představuje vždy změnu
podstatnou a jako taková je bez nového zadávacího řízení v zásadě nepřípustná.
Dále došlo ke změně Smlouvy o dílo z hlediska rozsahu díla o vícepráce, které byly specifikovány
v rámci Dodatku č. 2 ze dne 27.05.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 31.05.2010, kdy tyto dodatky byly
uzavřeny na základě jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 13.04.2010 a 20.05.2010 dle ust. § 34
zákona, resp. tyto dodatky byly uzavřeny až na základě následně vypsaných jednacích řízení bez
uveřejnění. Postupem objednatele tedy došlo k porušení ust. § 7 odst. 1 zákona, neboť veřejná
zakázka nebyla realizována na základě písemné smlouvy a současně došlo k porušení zákona tím, že
realizace předmětu veřejné zakázky byla provedena bez uskutečnění zadávacího řízení dle zákona.
K žádosti objednatele o prominutí povinnosti odvodu dle ust. § 22 odst. 12 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů bylo rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze
dne 12.11.2013, č.j. RRSZ 13262/2013, sp. zn. 257/2013/OŘP, rozhodnuto tak, že se částečně
promíjí povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 75% z vyměřené částky, přičemž
dále Ministerstvo financí České republiky svým rozhodnutím ze dne 09.09.2016, č.j. MF37359/2014/1204, rozhodlo tak, že částka 166.138.172,- Kč, uložená za porušení rozpočtové kázně se
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snižuje na 17.692.389,-Kč. Celkem tedy byl objednatelem po zohlednění všech popsaných rozhodnutí
uhrazen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 4.423.097,25 Kč.
Na tento projekt byla uzavřena se sdružením Rámcové mandátní smlouva a Prováděcí smlouva
k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 05.03.2009, když z této smlouvy pak pro sdružení vyplynuly
povinnosti vztahující se k dohledu při jeho realizaci a při úkonech zadávacího řízení, které byly
v průběhu realizace tohoto projektu porušeny, a proto byla Ústeckému kraji uložena sankce. Jako
pochybení ve výběrovém řízení je vytýkáno, že došlo k prodloužení lhůty pro předání díla a k uzavření
dodatku na vícepráce, které nebyly řádně vysoutěženy a řádně správně zajištěny.
6. Aktualizace strategie rozvoje cestovního
CZ.1.09/4.3.00/18.00417 („Projekt 10“)

ruchu

v Ústeckém

kraji,

reg.

č.

Platebním výměrem č. 25/2014 Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne
02.06.2014, č.j. RRSZ 11459/2014, sp. zn. 92/2014/OŘP ve spojení s rozhodnutím Ministerstva
financí č.j. MF-9606/2018/1203-2 ze dne 07.05.2018 byla uložena sankce ve výši 429.675,-Kč. Tato
sankce byla uložena ve výši 176.120,-Kč za pochybení ve výběrovém řízení, když byla zadavatelem
oslovena společnost, která v době výběru uchazečů nebyla ještě zapsána v obchodním rejstříku a dále
ve výši 253.555,-Kč za pochybení, kdy kontrolní orgán vyhodnotil jako chybnou činnost hodnotící
komise spočívající v tom, že hodnocení uchazečů ve výběrovém řízení bylo netransparentní a
hodnotící kritéria byla chybně nastavená, tedy v rozporu s ust. § 44 odst. 3 písm. f) zák. o veřejných
zakázkách.
Mandant uplatňuje vůči mandatáři náhradu škody za porušení netransparentnosti hodnocení uchazečů
částku 253.555,-Kč, když v této výši mu byl za porušení zákona uložen odvod.
Na tento projekt byla uzavřena se sdružením Rámcová mandátní smlouva a Prováděcí smlouva
k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 15.03.2010, když z této smlouvy pak pro sdružení vyplynuly
povinnosti vztahující se k dohledu při jeho realizaci a při úkonech zadávacího řízení, které byly
v průběhu realizace tohoto projektu porušeny, a proto byla Ústeckému kraji uložena sankce.
Mandant pak v důsledku výše popsaného pochybění mandatáře uplatňuje vůči němu škodu
v celkové výši 8.234.685,31 Kč.
3) Mandatář k uplatněným nároků mandanta týkající se náhrady škody, tak jak jsou výše uvedené uvádí,
že byl sice vázán povinnostmi, které byly uvedeny v Rámcové mandátní smlouvě na poskytování
služeb, tak jak jsou výše popsány, když však namítá, že při administraci jednotlivých projektů
v některých případech podklady pro jednotlivá výběrová řízení a dohled nad projektem a
monitorovací zprávou zajišťovali zaměstnanci mandanta s tím, že mu neposkytli ve všech případech
dostatečnou součinnost, nebo o některých krocích mandatáře neinformovali, a to mělo pak vliv na
různá procesní pochybení popsaná v jednotlivých platebních výměrech či rozhodnutí ÚOHS, za které
pak byly ukládány odvody a pokuty. Mandatář dále poukazuje na překotný vývoj v rozhodovací praxi
Úřadu regionální rady a dalších orgánů, kdy v době realizace projektů nešlo ani s největší opatrností v
řadě případů předpokládat, co bude v budoucnu posouzeno jako pochybení.
II.
Narovnání
1)

S cílem narovnat vzniklou situaci mimosoudně se účastníci této dohody dohodli na narovnání
sporných práv a povinností a na smírném vyřešení výše uvedeného sporu následovně.

2) Mandatář se zavazuje uhradit částku 8.234.685,31 Kč do 20.12.2028 v následujících splátkách, a to pod
ztrátou výhody splátek:
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1. splátku ve výši 1.500.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 15 dnů po podpisu této dohody
2. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2020
3. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2021
4. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2022
5. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2023
6. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2024
7. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2025
8. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2026
9. splátku ve výši 680.000,00 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2027
10. splátku ve výši 614.685,31 Kč uhradí mandatář mandantovi do 20.12.2028
Datem úhrady je pro potřeby této dohody myšleno datum, kdy budou jednotlivé splátky uhrazeny na
bankovní účet mandanta č.ú……………………, variabilní symbol …………… Splátka je uhrazena
řádně a včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána na bankovní účet mandanta.
3) Splatnost celkové částky výše uvedené se sjednává pod ztrátou výhody splátek tak, že toto znamená, že
pokud mandatář mandantovi neuhradí některou ze splátek dluhu ve výši a ve lhůtě její splatnosti výše
uvedených, ztrácí mandatář výhodu splátek, když zbývající část tohoto finančního plnění, které
k tomuto okamžiku ještě zbývá k úhradě, se stává splatnou, a to dnem následujícím po dni splatnosti
splátky, s jejíž úhradou se mandatář dostal do prodlení.
III.
Prohlášení účastníků
1) Účastníci této dohody prohlašují, že splněním závazků mandatáře ve výši a termínu uvedeném v čl. II.
bod 2) této dohody, budou vypořádány všechny závazky mandatáře vůči mandantovi vyplývající z jeho
povinnosti k náhradě škody vztahující se ke shora uvedeným projektům uvedeným v čl. I. v odst. 2
této dohody.
2) Tato dohoda o narovnání byla schválena usnesením č. ……….. Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
21. 10. 2019.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z účastníků této
dohody po podpisu dohody obdrží jeden stejnopis.
2) Mandant a mandatář shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetli a s jejím
obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na
důkaz toho ji níže podepisují.
V ________________ dne _____________

V __________________ dne ___________

_________________________________
Ústecký kraj
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem,
hejtmanem Ústeckého kraj

_________________________________

Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a.s.
zastoupená ……………………….
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bod 10.1 příloha 1.pdf k usnesení č. 010/24Z/2019

REGISTR SMLUV

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka”)
a
Ústecký kraj
titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název
40002 Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48
trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo
70892156
RČ (datum narození) / IČO
(dále jen „Klient“)
uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě:
I.
1.

Čl. II, odst. 1, Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
1.

Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku trvá do
dne 31. 12. 2022 (včetně) (dále jen „Období čerpání“).
Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebo její část nejdříve v den splnění odkládacích podmínek pro
Čerpání stanovených v této Smlouvě. Banka je oprávněna ze závažných důvodů datum Čerpání změnit a
stanovit náhradní termín Čerpání. Splacenou část Úvěru není Klient oprávněn znovu čerpat.

II.
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

2.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

3.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Dodatku v Registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že
ustanovení Dodatku, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním
tajemstvím žádné ze smluvních stran.

4.

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

5.

Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.

6.

Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1
vyhotovení.
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7.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Klient potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto zastupitelstvem Ústeckého kraje, a to usnesením
č. ......... přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne

V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis

V(e)

dne

Ústecký kraj
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis

Čas posledního podpisu:

:

hod.

V(e)

dne

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše
uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její
totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen
notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má
Česká spořitelna, a.s. k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis
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bod 11.1 příloha č. 2.pdf k usnesení č. 012/24Z/2019

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
uzavřená v souladu s ust. §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
250/2000 Sb.“), a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

dále jen jako „poskytovatel“
a
Příjemce
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Miloslavem Kubíčkem, ředitelem
IČ:
72045230
DIČ:
CZ72045230
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3935442/0800
dále jen jako „příjemce“ nebo společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
(dále jen „smlouva“)
Preambule
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pro účely poskytování dotací a návratných finančních výpomocí byly
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usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito
Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, výše návratné finanční výpomoci
1.

Poskytovatel touto smlouvou a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje………… č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu návratnou
finanční výpomoc maximálně do výše 2.099.520,- Kč (slovy: dva miliony devadesát
devět tisíc pět set dvacet korun českých), na účel stanovený v čl. II. (dále jen
„výpomoc“). Příjemce se zavazuje takto poskytnuté prostředky vrátit poskytovateli
ve lhůtě a za podmínek níže stanovených v čl. III.

2.

Výpomoc je poskytnuta na základě žádosti příjemce o poskytnutí návratné finanční
výpomoci a jejích příloh ze dne 24. 9. 2019.

3.

Výpomoc nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Účel, na který je návratná finanční výpomoc určena,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci,
podmínky použití návratné finanční výpomoci

1. Výpomoc je poskytnuta příjemci za účelem zajištění úhrady finančního dopadu
případného porušení rozpočtové kázně na základě platebního výměru na odvod
a/nebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcem při realizaci projektu
„Terezín
–
projekt
oživení
historických
památek“,
číslo
projektu:
CZ.1.06/5.1.00/01.06156, na základě zjištění kontrolního orgánu - Centra pro
regionální rozvoj České republiky. Doba, v níž má být dosaženo účelu výpomoci, je
od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020.
2. Výpomoc je příjemce oprávněn využít jen na úhradu platebního výměru na odvod
a/nebo penále za porušení rozpočtové kázně dle odst. 1 tohoto článku příjemcem.
Pro příjemce je toto užití prostředků stanoveno jako závazný ukazatel.
3. Samotné poskytnutí a čerpání finančních prostředků v rámci výpomoci nastane až
v případě doručení platebního výměru na odvod a/nebo penále příslušným orgánem
finanční správy a nutností jeho úhrady. Výpomoc bude poskytnuta jednorázově
bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 10
pracovních dnů ode dne předložení doručeného platebního výměru na odvod a
penále za porušení rozpočtové kázně příjemcem odboru strategie, přípravy a
realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjemce je povinen tento
platební výměr předložit poskytovateli neprodleně po jeho obdržení, včetně
doložení data jeho obdržení.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce,
lhůta pro vrácení výpomoci a výše splátek
Příjemce prohlašuje, že výpomoc přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít výpomoc za účelem zajištění úhrady finančního dopadu případného
porušení rozpočtové kázně v souladu s žádostí a s podmínkami sjednanými v této
smlouvě.
2. Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do
31. 12. 2020. Příjemce je oprávněn vrátit poskytnutou výpomoc i ve splátkách.
Příjemce o této splátce musí předem písemně informovat poskytovatele.
3. Výpomoc nepřevést na jiný subjekt.
4. Vést účetní evidenci a dokumentaci o poskytnuté výpomoci, a uchovávat tuto
dokumentaci, v souladu s právními předpisy (zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
5. Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci, a to do 31. 12.
2020.
6. Finanční vypořádání výpomoci (přehled o čerpání a použití poskytnuté výpomoci a
o jejím vrácení poskytovateli) musí obsahovat:
-

přehled uznatelných nákladů hrazených z výpomoci v členění dle účelového
určení,

-

přehled o vrácení výpomoci do rozpočtu poskytovatele,

7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor strategie,
přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách
týkajících se tohoto smluvního vztahu.
8. V případě, že nebude výpomoc využita za sjednaným účelem, vrátit poskytnutou
výpomoc zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy již před
termínem vrácení výpomoci, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se
o tom příjemce dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení
výpomoci.
9. Zajistit, aby případné rozhodnutí o likvidaci příjemce nebo jeho přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o
záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit
podmínky a účel poskytnuté výpomoci.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
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1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako výpomoc ve smyslu § 22 odst. 1 až 3
zákona č. 250/2000 Sb. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové
kázně tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou výpomoc, bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen
odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními
předpisy a touto smlouvou.
2. Uložením odvodu příjemci dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. není dotčeno právo
poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti
příjemcem.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi
příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí návratné finanční výpomoci rozhoduje podle
správního řádu Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID dx26ui9/na e-mail: reditel@projektterezin.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb.,
případně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. O poskytnutí výpomoci a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ……………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Terezín - město změny, zájmové sdružení
právnických osob
JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel

Příloha:
Žádost o návratnou finanční výpomoc včetně přílohy č. 1 (Informace o řešení finančních
dopadů) a přílohy č. 2 (Závěry z kontroly)
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bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 018/24Z/2019

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 64
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 21. 10. 2019
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
1435/38
1435/40
528
385/1
164/3

k.ú.
Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří
Skalice u Žitenic
Úštěk
Vrbičany u Lovosic

p.č./st.p.č.
1435/39
1608/9
307/1
164/2

2

k.ú.
Budyně nad Ohří
Litoměřice
Úštěk
Vrbičany u Lovosic

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

p.č./st.p.č.
k.ú.
_____________________________
484/10
Trnovany u Žatce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
984/9
Březenec
1241
Dobřenec
168
Háj u Vintířova
380/13
Háj u Vintířova
1569/11
Mašťov
537/16
Měděnec
537/17
Měděnec
537/18
Měděnec
537/20
Měděnec
127/3
Kadaňský Rohozec
109/4
Radonice u Kadaně
109/9
Radonice u Kadaně
164/2
Radonice u Kadaně
513/47
Radonice u Kadaně
303/5
Vintířov u Radonic
483/1
Všehrdy
483/9
Všehrdy
483/10
Všehrdy
483/11
Všehrdy
1161
Vysoká u Chomutova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1559/2
Kerhartice
1619/2
Kerhartice
1620/2
Kerhartice
2396/69
Růžová
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
5296/2
Mikulášovice
5327/22
Mikulášovice
6052
Mikulášovice
3686/14
Rumburk
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1263
Cínovec
465/14
Fojtovice u Krupky
888/4
Fojtovice u Krupky
965/5
Fojtovice u Krupky
3551/4
Krupka
3605/4
Krupka
3606/3
Krupka
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

p.č./st.p.č.
k.ú.
844
Suletice

p.č./st.p.č.
k.ú.
856
Suletice
3

914
Suletice
1028
Suletice
1035
Suletice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. 10. 2019

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2019

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ,
REALIZACI A PROVOZOVÁNÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU V LITVÍNOVĚ
Číslo smlouvy (Ústecký kraj): 17/SML2711/SoS/DS
Číslo smlouvy (město Litvínov): KT/9337/17

uzavřený ve smyslu obecně závazných, platných a účinných právních předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi
těmito smluvními stranami:

Článek 1
Smluvní strany

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 2500762/0800
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem - hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Kraj“)
a

Město Litvínov
se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
Bankovní spojení: 19-921491/0100
zastoupené: Mgr. Kamila Bláhová
(dále jen „Město“)

(Kraj a Město dále společně též „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě:

Článek 2
Předmět a účel dodatku
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Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o
vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově
ze dne 9. 8. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“),
v návaznosti na změnu úpravy způsobu financování ve vztahu k podílu Kraje na hrazení tzv.
nezpůsobilých nákladů dle návrhu Města.

Článek 3
Změnová ujednání
Smluvní strany se dohodly, že dále uvedené změny Smlouvy nastávají nabytím účinnosti
tohoto Dodatku:
Článek III. Závazky Města – písmeno d) se mění takto:
d)
bez zbytečného prodlení poté, kdy mu bude známa výše vlastní finanční spoluúčasti
na celkových nákladech Projektu, podá Kraji žádost dle příslušných ustanovení zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí individuální dotace ve výši odpovídající 80% vlastní finanční spoluúčasti Města
na celkových nákladech Projektu, s výjimkou výkupu pozemků dle písm. e) tohoto článku,
maximálně však ve výši 25 000 000,- Kč. Pro výklad pojmu „finanční spoluúčast Města na
celkových nákladech“ platí ustanovení čl. IV písm. d) věta druhá Smlouvy.

Článek IV. Závazky Kraje – písmeno d) se mění takto:
d)
poskytnout Městu dotaci ve výši odpovídající 80% finanční spoluúčasti Města na
celkových nákladech Projektu, s výjimkou výkupu pozemků dle písm. e) tohoto článku, a to
v termínu podle žádosti o platbu z IROP, maximálně však ve výši 25 000 000,-Kč. Finanční
spoluúčastí Města na celkových nákladech Projektu dle předchozí věty se pro účely Smlouvy
rozumí souhrn povinné finanční spoluúčasti Města na financování Projektu dle podmínek
IROP a nákladů nezpůsobilých, avšak pro realizaci Projektu nezbytných, a Městem skutečně
vynaložených. Specifikace nezpůsobilých nákladů, na kterých se může, a v případě jejich
vynaložení Městem bude, Kraj podílet, tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
Pro jistotu Smluvní strany prohlašují, že v rámci nezpůsobilých výdajů nikdy nemohou být
výdaje sankční povahy, zejména vzniklé v důsledku porušení jakýchkoliv povinností. Dotace
bude poskytnuta jako individuální na základě žádosti Města dle příslušných ustanovení
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a to veřejnoprávní smlouvou.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1.
Vztahy, neupravené tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními obecně
závazných platných právních předpisů. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatkem nedotčená,
zůstávají beze změny.
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4.2.
Kraj potvrzuje, že o uzavření Dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
(bude doplněno) usnesením č. (bude doplněno).
4.3.
Město potvrzuje, že o uzavření Dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Litvínov dne
(bude doplněno) usnesením č. (bude doplněno).
4.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Kraj obdrží 2 vyhotovení
a Město 2 vyhotovení.
4.6. Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Městu do
datové schránky ID 8tybqzk.
4.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen
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 Litvínově dne: ……………

V Ústí nad Labem dne: ……………

………………………….
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

……………………………..
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Příloha: (číslování příloh dle Smlouvy)
Příloha č. 2 – Specifikace nezpůsobilých nákladů
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Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
Cenová úroveň roku 2019, náklady v Kč

Stanovení způsobilých a nezpůsobilých nákladů a hlavních a vedlejších aktivit
Aktivity projektu
Hlavní

Aktivity projektu
Nezpůsobilé
výdaje
(projekčně)

Vedlejší

Hlavní

Způsobilé výdaje (projekčně)

Popis nákladu

Cena s DPH

Fakticky
způsobilé
výdaje

Vedlejší

Způsobilé výdaje

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

84 461 790
Nezpůsobilé
výdaje

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

39 980 000

4 968 341

2 351 765

89 430 131

27 138 228

42 331 765

74 236 594

Podíl IROP / ITI (85%)

Podíl ze SR (5%)

Dotace
(teoretická)

max. 39.980.000,- Kč

max. 2.351.765,- Kč

76,72%

23,28%

36,31%

63,69%

Kč

Kč

Kč

Kč

%

Kč

59 389 276

34 240 000

39 996 594

Vlastní podíl

Dotace
(dostupná)

Vlastní podíl

Podíl ÚK

Vlastní zdroje

max. 25.000.000,- Kč

města

%

Kč

3 409 111

5%

200 536

200 536

3 609 647

401 072

3 609 647

401 072

80%

320 858

320 858

80 214

30 574 734 30 574 734

5%

1 798 514

0

32 373 248

3 597 028

30 574 734

5 395 541

80%

4 316 433

4 316 433

1 079 108

612 060

5%

36 004

36 004

648 064

72 007

648 064

72 007

80%

57 606

57 606

14 401

5 205 341

5 205 341

5%

306 197

306 197

5 511 538

612 393

5 511 538

612 393

80%

489 914

489 914

122 479

85%

4 355 698

178 753

5%

256 218

256 218

4 611 915

512 435

434 971

4 689 380

80%

3 751 504

3 751 504

937 876

85%

4 977 940

0

5%

292 820

292 820

5 270 760

585 640

292 820

5 563 580

80%

4 450 864

4 450 864

1 112 716

0

85%

883 584

0

5%

51 976

51 976

935 560

103 951

51 976

987 535

80%

790 028

790 028

197 507

1 514 678

0

85%

1 287 476

0

5%

75 734

75 734

1 363 210

151 468

75 734

1 438 944

80%

1 151 155

1 151 155

287 789

0

8 441 202

0

85%

7 175 022

0

5%

422 060

390 952

7 597 082

844 120

390 952

8 050 250

80%

6 440 200

0

8 050 250

0

0

0

6 050

85%

0

0

5%

0

0

0

6 050

0

6 050

80%

4 840

0

6 050

114 950

0

0

0

242 000

85%

0

0

5%

0

0

0

242 000

0

242 000

80%

193 600

0

242 000

0

11 550 000

0

0

0

11 550 000

85%

0

0

5%

0

0

0

11 550 000

0

11 550 000

80%

9 240 000

9 240 000

2 310 000

0

0

242 000

0

0

0

363 000

85%

0

0

5%

0

0

0

363 000

0

363 000

80%

290 400

0

363 000

NEZP

0

0

1 304 380

0

0

0

1 304 380

85%

0

0

5%

0

0

0

1 304 380

0

1 304 380

80%

1 043 504

0

1 304 380

Přeložky CETIN

NEZP

0

0

1 171 280

0

0

0

1 171 280

85%

0

0

5%

0

0

0

1 171 280

0

1 171 280

80%

937 024

0

1 171 280

Zařízení staveniště

NEZP

0

0

2 564 837

0

0

0

2 564 837

85%

0

0

5%

0

0

0

2 564 837

0

2 564 837

80%

2 051 870

0

2 564 837

Projektové a průzkumné práce

VE-AP

0

5 662 800

0

0

5 662 800

0

0

85%

4 813 380

0

5%

283 140

283 140

5 096 520

566 280

283 140

5 379 660

80%

4 303 728

4 303 728

1 075 932

Investorská inženýrská činnost

VE-AP

0

1 664 960

0

0

1 391 500

0

0

85%

1 182 775

0

5%

69 575

69 575

1 252 350

139 150

69 575

1 321 925

80%

1 057 540

1 057 540

264 385

Studie proveditelnosti + CBA

VE-AP

FZ

0

193 600

0

0

0

193 600

0

85%

164 560

0

5%

9 680

9 680

174 240

19 360

9 680

183 920

80%

147 136

147 136

36 784

Povinná publicita projektu

VE-AP

FZ

0

10 000

0

0

0

10 000

0

85%

8 500

0

5%

500

500

9 000

1 000

500

9 500

80%

7 600

7 600

1 900

Činnost odpovědného geodeta investora

VE-AP

FZ

0

164 400

0

0

0

164 400

0

85%

139 740

0

5%

8 220

8 220

147 960

16 440

8 220

156 180

80%

124 944

124 944

31 236

Přeložka vodovodu

VE-AP

FZ

0

272 855

0

0

0

272 855

0

85%

231 927

0

5%

13 643

13 643

245 570

27 286

13 643

259 212

80%

207 370

207 370

51 842

Přeložka kabelů ČEZ - NN

VE-AP

FZ

0

658 845

0

0

0

658 845

0

85%

560 018

0

5%

32 942

32 942

592 961

65 885

32 942

625 903

80%

500 722

500 722

125 181

Přeložky Telco

VE-AP

FZ

0

834 537

0

0

0

834 537

0

85%

709 356

0

5%

41 727

41 727

751 083

83 454

41 727

792 810

80%

634 248

634 248

158 562

Související akce: 1/2 Demolice stávajících budov:
"CD1", "CD2", "JAVA" (část)

HL-AP

5 482 510

0

0

4 010 719

0

0

0

85%

Dopravní terminál - část

HL-AP

35 970 275

0

0

35 970 275

0

0

0

85%

Definitivní dopravní značení

HL-AP

FZ

720 071

0

0

0

0

720 071

0

85%

612 060

Odvodnění dopravního terminálu

HL-AP

FZ

6 123 931

0

0

0

0

6 123 931

0

85%

Veřejné osvětlení

HL-AP

FZ

5 124 350

0

0

0

0

5 124 350

0

Informační systém

HL-AP

FZ

5 856 400

0

0

0

0

5 856 400

0

Elektrická zařízení zastávkových označníků, IS a
cykloboxů

HL-AP

FZ

1 039 511

0

0

0

0

1 039 511

Sadové úpravy

HL-AP

FZ

1 514 678

0

0

0

0

Architektonické řešení

HL-AP

FZ

8 441 202

0

0

0

Žádost o dotaci v MS2014+

NEZP

0

0

6 050

Správní a jiné poplatky

NEZP

0

0

Výkup pozemků

NEZP

0

Dozory provozovatelů a správců inženýrských sítí

NEZP

Dopravní terminál
- parkovací místa nad rámec dopravní analýzy

3 409 111

%

Kč

Kč

Kč

Trolejové vedení

VE-AP

FZ

0

4 758 325

0

0

0

4 758 325

0

85%

4 044 576

0

5%

237 916

0

4 282 493

475 833

0

4 758 325

80%

3 806 660

0

4 758 325

Trakční kabely

VE-AP

FZ

0

10 980 750

0

0

0

10 980 750

0

85%

9 333 638

0

5%

549 038

0

9 882 675

1 098 075

0

10 980 750

80%

8 784 600

0

10 980 750

Zásady dopravně inženýrských opatření

VE-AP

FZ

0

744 029

0

0

0

744 029

0

85%

632 425

0

5%

37 201

37 201

669 626

74 403

37 201

706 828

80%

565 462

565 462

141 366

Projektové práce

VE-AP

FZ

0

1 421 508

0

0

0

1 421 508

0

85%

1 208 282

0

5%

71 075

71 075

1 279 357

142 151

71 075

1 350 433

80%

1 080 346

1 080 346

270 087

Geodetické práce

VE-AP

FZ

0

765 325

0

0

0

765 325

0

85%

650 526

0

5%

38 266

38 266

688 793

76 533

38 266

727 059

80%

581 647

581 647

145 412

Ostatní náklady - část

VE-AP

FZ

0

998 250

211 750

0

0

1 331 000

0

85%

1 131 350

0

5%

66 550

66 550

1 197 900

133 100

66 550

1 264 450

80%

1 011 560

460 895

803 555

Související akce: 2/2 Demolice stávajících budov:
"CD1", "CD2", "JAVA" (část)

HL-AP

FZ

0

0

0

0

0

1 376 201

0

85%

1 169 771

0

5%

68 810

68 810

1 238 581

137 620

68 810

1 307 391

80%

1 045 913

0

1 307 391

70 272 928

14 910 467

31 384 964

39 980 994

7 054 300

52 331 518

17 201 547

4 968 341

2 351 765

89 430 131

27 138 228

42 331 765

74 236 594

59 389 276 34 240 000

39 996 594

85 183 395

31 384 964

47 035 294

Způsobilé výdaje (projekčně)

Nezpůsobilé
výdaje

Způsobilé výdaje

116 568 359

69 533 065
Fakticky
způsobilé
116 568 359

V Litvínově 30.8.2019
Vysvětlivky:
HL-AP Hlavní aktivity projektu
VE-AP Vedlejší aktivity projektu
FZ

Fakticky způsobilé výdaje (Hlavní či Vedlejší Způsobilé výdaje projektu, které překročily "alokovanou" část finančních prostředků a jsou vedeny jako výdaje Nezpůsobilé)

NEZP Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé
výdaje

84 461 790 39 980 000

116 568 359
76,72%

23,28%

116 568 359
36,31%

63,69%

bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 024/24Z/2019
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.44
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 108/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696

(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), ve znění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 43)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 21. října 2019 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Chomutov I
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
4424/2
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/2
4424/3
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/3
4424/4
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/4
4424/5
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/5
4424/6
42
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/6
4424/7
45
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/7
4425/3
223
ostatní plocha
manipulační plocha
4425/4
48
ostatní plocha
manipulační plocha
4425/5
46
ostatní plocha
manipulační plocha
4425/6
10
ostatní plocha
manipulační plocha
4426/1
2851
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 4426/1
4426/4
2104
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 4426/4

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. října 2019.
V Ústí nad Labem dne
Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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bod 16.1 příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 27
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 245/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
se sídlem v Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10.2004(dodatek č. 1)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 11)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 13)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 16)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 18)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 26)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0/Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Chomutov I
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
4424/2
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/2
4424/3
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/3
4424/4
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/4
4424/5
44
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/5
4424/6
42
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/6
4424/7
45
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 4424/7
4425/3
223
ostatní plocha
manipulační plocha
4425/4
48
ostatní plocha
manipulační plocha
4425/5
46
ostatní plocha
manipulační plocha
4425/6
10
ostatní plocha
manipulační plocha
4426/1
2851
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 4426/1
4426/4
2104
zastavěná plocha a nádvoří
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Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 4426/4

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 10. 2019
V Ústí nad Labem dne
.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3487/SOPD/ZPZ/02
JID dodatku:
xxxxxxx/2019/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Jméno:
Obec Slatina
Sídlo:
Slatina 50, 410 02 Lovosice
Zastoupený:
Ing. Danou Stránskou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Ing. Dana Stránská, starostka obce
E-mail/telefon: info@slatina-lt.cz, 607 979 809
IČ (RČ):
00264377
DIČ:
CZ00264377
Bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 94-8611471/0710
(dále jen ,,příjemce“)

Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3. Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, ve znění Dodatku č. 1, o jehož
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uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 052/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019, kterým bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Slatina z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ (dále jen
„Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II odst. 8., nejpozději 31. 12. 2021.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2019 ze dne 9. 9. 2019.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017

Příjemce
Obec Slatina
Ing. Dana Stránská
starostka obce

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Mgr. Lucie Peřinová
není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: xxx/xxZ/2019 ze dne 9. 9. 2019
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Obec Slatina
Slatina 50
410 02 Lovosice
tel.416 591 424, mobil: 607 979 809
e-mail: info(2slatina-lt.cz
IČO 00264377

Ve Slatině dne 24.7.20 19

adresát

Vyřizuje

Krajský úřad Ústeckého kraje
k rukám Bc. Michaely Sattlerové
odbor životního prost ředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Vaše značka
Naše značka

Žádost o prodloužení termínu kolaudace
Na základě uzavřené smlouvy Č. I 7/SML3487/SOPD/ZPZ ze dnel 5.11.2017 o poskytnutí
investiční dotace k realizaci projektu „ Splašková kanalizace a Čov v obci Slatina" tímto
žádáme o prodloužení termínu ukon čení realizace projektu ( Čl. II odstavec 3) uvedené
smlouvy), ato do 31.12.2021.
Důvodem tohoto prodloužení bylo slou čení akce SVS Teplice - „rekonstrukce vodovodu
v obci Slatina" s naší akcí „ Splašková kanalizace a Čov v obci Slatina", tím došlo
k průtahům v administrativ ě, výběrovém řízení, atd., což narušilo Časový harmonogram.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Dana Stránská
starostka obce Slatina

OBEC SLATINA
410 02 LOVOSICE

bod 17.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 026/24Z/2019

bod 17.2 příloha č. 1
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML0299/SoPD/ZPZ/01
JID dodatku:
xxxxxxx/2019/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Patokryje
Sídlo:
Patokryje 35, 434 01 Most
Zastoupený:
Karlem Řehákem, starostou obce
Kontaktní osoba: Karel Řehák, starosta obce
E-mail/telefon: starosta@patokryje.cz, 476 118 232
IČ (RČ):
00266124
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1
číslo účtu: 6020491/0100
(dále jen ,,příjemce“)

Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3. Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 18/SML0299/SOPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 č. 073/9Z/2017, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
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dotace obci Patokryje z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu
„Patokryje – splašková kanalizace“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II odst. 8., nejpozději 31. 12. 2020.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2019 ze dne 9. 12. 2019.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017

Příjemce
Obec Patokryje
Karel Řehák
starosta obce

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Mgr. Lucie Peřinová
není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: xxx/xxZ/2019 ze dne 9. 12. 2019
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Podpis

Bod 17.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 027/24Z/2019
bod 17.3 příloha 3

bod 18.1 priloha 4.2.pdf k usnesení č. 037/24Z/2019

bod 18.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 038/24Z/2019

1495/ULN/2019-ULNM
Čj.: UZSVM/ULN/1332/2019-ULNM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Miloš Tajtl, ředitel odboru Odloučené pracoviště Louny
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
IČO: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
č. ULN/56/2019

Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Pozemek:


pozemková parcela číslo 1526/2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití koryto
vodního toku přirozené nebo upravené

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Pátek u Loun , obec Peruc , v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním
pracovištěm Louny.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Zápisu o předání majetku
státu podle § 19 odst. 1 a § 19b zákona č. 219/2000 Sb., ze dne 4. 7. 2017 příslušný
hospodařit s nemovitou věcí dle odst. 1, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
3. Převodce převádí touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k pozemku – pozemkové
parcele č. 1526/3 v katastrálním území Pátek u Loun, obec Peruc (dále jen „převáděný
majetek“). Převáděný majetek byl oddělen z pozemku uvedeného v odst. 1 geometrickým
plánem č. 253-24/2018 ze dne 3. 12. 2018 vypracovaným Ing. Ladislavem Polanem,
Fügnerova 1524, Louny. S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad
Městského úřadu Louny dne 2. 7. 2019 pod č. j. MULNCJ 50231/2019. Tento geometrický
plán je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku se všemi právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst.
3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.
Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že se na pozemku dle Čl. I, odst. 1 nachází zařízení provozovaná
společností SčVK, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma, konkrétně vodovodní řad
do DN 500, dále se zde nachází nebo ochranným pásmem zasahuje nadzemní síť nízkého
napětí do 1 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a síť elektronických komunikací společnosti
CETIN, a.s. nebo její ochranné pásmo, konkrétně zaměřený průběh metalického kabelu. O
jiných omezeních, závazcích či právních vadách není převodci nic známo.
Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a
užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele podle této
smlouvy do katastru nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu.
3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele
podle této smlouvy pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti
směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
Čl. V.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou.
2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
písm. i) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.
6. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do
katastru nemovitostí.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je:
a) doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení, ve znění
pozdějších předpisů
b) geometrický plán podle Čl. I. odst. 3 této smlouvy
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lounech dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

…………………………….…………………..
Ing. Miloš Tajtl
ředitel odboru Odloučené pracoviště
Louny

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

DOLOŽKA
ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních jednání
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/56/2019, kterou se převádí:
Pozemek
 pozemková parcela číslo: 1526/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
který byl geometrickým plánem č. 253-24/2018 ze dne 3. 12. 2018 vypracovaným Ing.
Ladislavem Polanem, Fügnerova 1524, Louny oddělen z pozemku:
 pozemková parcela číslo 1526/2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního
toku přirozené nebo upravené,
dosud zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Pátek u Loun, obec Peruc
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Louny
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ULN/56/2019
byla schválena usnesením č. …….……. ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
……………………..

V Ústí nad Labem dne

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

bod 18.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 039/24Z/2019

2055/ULN/2019-ULNM
Čj.: UZSVM/ULN/1802/2019-ULNM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Miloš Tajtl, ředitel odboru Odloučené pracoviště Louny
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
IČO: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM
č. ULN/35/2019
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:
Pozemky:
 pozemková parcela číslo: 7145/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
 pozemková parcela číslo: 7146/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Žatec, obec Žatec, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Žatec (dále jen
„převáděný majetek“).
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Smlouvy o předání majetku
státu podle § 19 odst. 1 a § 19b zákona č. 219/2000 Sb., ze dne 20.2.2018 příslušný
hospodařit s nemovitými věcmi dle odst. 1, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku se všemi právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá.

2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst.
3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.
Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že je pozemcích zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování
vedení inženýrské sítě a chůze a jízdy dle GP 6077-231/2014 ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s. Dále se na pozemcích nachází provozovaná plynárenská
zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. – linie plynovodu NTL, zařízení
provozovaná společností SčVK, a.s. – kanalizace do DN 500, kanalizace nad DN 500 a
vodovodní řad do DN 500 a síť elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN,
a.s. – zaměřený průběh metalického kabelu a zaměřený průběh optického kabelu, HDPE
trubky nebo souběh optického a metalického kabelu. O jiných omezeních, závazcích či
právních vadách mu není nic známo.
Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a
užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele podle této
smlouvy do katastru nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu.
3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele
podle této smlouvy pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti
směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
Čl. V.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Převodce předá nabyvateli doklad o
uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona o registru smluv jako potvrzení
skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní
strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.
6. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do
katastru nemovitostí.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je:


doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Lounech dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

............................................................
Ing. Miloš Tajtl
ředitel odboru Odloučené pracoviště
Louny

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

DOLOŽKA
ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních jednání
obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
ULN/35/2019, kterou se převádí:
Pozemek:
 pozemková parcela číslo: 7145/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
 pozemková parcela číslo: 7146/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
dosud zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Žatec, obec Žatec v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitý věcem č.
ULN/35/2019 byla schválena usnesením č. …….……. ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje dne ……………………..

V Ústí nad Labem dne

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

bod 18.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 040/24Z/2019

bod 18.1 priloha 2.8.pdf k usnesení č. 041/24Z/2019

bod 18.1 priloha 2.10.pdf k usnesení č. 042/24Z/2019

bod 18.1 priloha 2.12.pdf k usnesení č. 043/24Z/2019

Bod 18.1 priloha 8.2.pdf k usnesení č. 045/24Z/2019

bod 18.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 048/24Z/2019

SMLOUVA
O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICTVÍ
č. 197734 5156
Smluvní strany:
v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
zastoupená ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Ing. Lubošem HAJDUKEM
na základě pověření ministra obrany čj. MO 284005/2018-8694 ze dne 29.10.2018
ve smyslu § 7 odst. 2 zákona ě. 219/2000 Sb.
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení:
číslo účtu:
adresa pro doručování: nám. Svobody 471/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
identifikátor datové schránky: hjyaavk
(dále jen „převodce“)
a
2. Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad
Labem
zastoupený hejtmanem Oldřichem BUBENÍČKEM
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
identifikátor datové schránky: t9zbsva
(dále jen „nabyvatel“)
(společně dále též jen „smluvní strany“)
dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) a § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZMS“) uzavřely tuto

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví:
Č1.I
Základní ustanovení
1. Touto smlouvou se převodce zavazuje, že nabyvateli odevzdá předmět převodu uvedený
v čl. II odst. 1 této smlouvy a umožní mu jej nabýt do vlastnictví, a nabyvatel se zavazuje,
že předmět převodu do svého vlastnictví převezme.
2. Předmět převodu se bezúplatně převádí do vlastnictví nabyvatele ve veřejném zájmu
podle § 22 odst. 3 ZMS, neboť nabyvatel je vlastníkem těles komunikací, která se
nacházejí na předmětu převodu tj. silnice 11/607, silnice III/25010 a silnice III/25021.
Podle ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, je vlastníkem silnic II. a III. třídy kraj, na jehož území se silnice
nacházejí.
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ČI. II
Předmět převodu
1. Předmětem převodu jsou pozemky, které byly součástí bývalého vojenského areálu
„Žatec - Letiště Žatec (část CE 04-28-26)“, tj. tyto nemovitosti:
pozemky:
- p.p.č. 293/30 ostatní plocha, silnice, výměra 1016 m2,
účetní cena 19 266,32 Kč,
- p.p.č. 455/4 ostatní plocha, silnice, výměra 6733 m2,
účetní cena 126 660,15 Kč,
- p.p.č. 459/3 ostatní plocha, silnice, výměra 13 m2,
účetní cena 245,35 Kč,
- p.p.č. 459/4 ostatní plocha, silnice, výměra 176 m2,
účetní cena 3 362,39 Kč,
- p.p.č. 459/5 ostatní plocha, silnice, výměra 2364 m2,
účetní cena 42 751,28 Kč,
to vše v k.ú. Minice,
zapsané na LV 52 pro k.ú. Minice, obec Velemyšleves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec se sídlem v Žatci (dále jen „katastrální úřad“),
- p.p.č. 881/2 ostatní plocha, silnice, výměra 318 m2,
účetní cena 5 981,58 Kč,
- p.p.č. 881/4 ostatní plocha, silnice, výměra 482 m2,
účetní cena 9 065,49 Kč,
to vše v k.ú. Nehasíce,
zapsané na LV 31 pro k.ú. Nehasíce, obec Bítozeves, u katastrálního úřadu,
- p.p.č. 836/71 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 53 m2,
účetní cena 996,93 Kč,
- p.p.č. 1694/2 ostatní plocha, silnice, výměra 702 mr,
účetní cena 13 155,48 Kč,
- p.p.č. 1694/4 ostatní plocha, silnice, výměra 1 049 m2,
účetní cena 19 731,69 Kč,
- p.p.č. 1694/5 ostatní plocha, silnice, výměra 833 m2,
účetní cena 15 668,73 Kč,
- p.p.č. 1694/7 ostatní plocha, silnice, výměra 1 991 m2,
účetní cena 37 450,71 Kč,
- p.p.č. 1694/14 ostatní plocha, silnice, výměra 438 m2,
účetní cena 8 243,16 Kč,
to vše v k.ú. Staňkovice u Žatce,
zapsané na LV 188 pro k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, u katastrálního úřadu,
(dále jen „předmět převodu“).
2. Doklady k nabytí předmětu převodu do vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit Ministerstva obrany:
- Rozhodnutí Okresního národního výboru v Žatci o výkupu dle zákona č. 46/1948 Sb.
Zn: 613.2.20.4.1950 zem/čer. ze dne 20.4.1950,
- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. 3-Ma-79 ze dne
14.3.1979 vč. přílohy,
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- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. 8-Ma-80 ze dne
22.7.1980 vč. přílohy,
- Přídělová listina Okresního národního výboru v Lounech v k.ú. Nehasíce ze dne
5.10.1983 a Sdělení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního
národního výboru v Lounech o upřesnění přídělové listiny ze dne 22.9.1983, vše pod čd
32/83,
- Kupní smlouva Evid. č. 12-Ma-79 ze dne 21.8.1979,
- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. 13-Ma-79 ze dne
23.8.1979.
ČI. III
Podmínky platnosti smlouvy
Doložka podle § 33 zákona o krajích
1. Smluvní stany berou na vědomí, že k platnosti smlouvy není podle § 22 odst. 4 písm. h)
ZMS nutné schválení Ministerstvem financí, jelikož se jedná o silniční pozemky, na nichž
jsou umístěna tělesa komunikací ve vlastnictví nabyvatele. Smlouva tak nabývá platnosti
(je uzavřena) jejím podpisem posledním z jejích účastníků.
2. Nabyvatel ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) potvrzuje, že byly splněny všechny
podmínky, jimiž zákon o krajích podmiňuje platnost právního jednání kraje v souvislosti
s uzavřením této smlouvy. Doklad o rozhodnutí zastupitelstva kraje o nabytí předmětu
převodu do vlastnictví kraje podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o krajích je přílohou této
smlouvy jako její neoddělitelná součást.
ČI. IV
Účetní cena předmětu převodu
1. Účetní cena předmětu převodu činí dle evidence převodce
302 579,26 Kč
(slovy: třistadvatisícepětsetsedmdesátdevět korun českých a dvacetšest haléřů).
2.

Účetní cenou se pro potřeby této smlouvy rozumí cena předmětu převodu podle účetní
evidence převodce ke dni uzavření smlouvy. Číslo centrální evidence (CE) je interní
identifikační údaj účetní evidence převodce. Nabyvatel souhlasí, aby tento údaj byl
uveden v této Imlouvě pro potřeby odepsání předmětu převodu z účetní evidence
převodce po vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí podle této smlouvy.
ČI. V
Další závazky a prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznamovat veškeré skutečnosti důležité pro
vztahy vyplývající z této smlouvy písemnou formou s prokazatelným doručením druhé
smluvní straně - zejména změnu doručovací adresy.
2. Převodce výslovně upozorňuje nabyvatele, že na předmětu převodu váznou, kromě
případných právních povinností přímo vyplývajících z právní úpravy, zejména tyto
smluvní závazky nebo právní, příp. faktické vady:
Předmět převodu je dotčen služebnostmi, které jsou evidovány v katastru nemovitostí
na příslušných listech vlastnictví, a to LV 52 pro k.ú. Minice, LV 31 pro k.ú. Nehasice
a LV 188 pro k.ú. Staňkovice u Žatce.
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-

Na předmětu převodu se nacházejí inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob a jejich
ochranná pásma, vše chráněno dle platných právních předpisů. Podrobnější informace
o umístění a ochraně jednotlivých inženýrských sítí či technických zařízení poskytne
nabyvateli vlastník nebo správce těchto inženýrských sítí či zařízení.

-

Na předmětu převodu se nacházejí silnice II. a III. třídy ve vlastnictví nabyvatele:
pozemky p.p.č. 293/30, p.p.č. 459/3, p.p.č. 459/4 a p.p.č. 459/5, to vše v k.ú. Minice,
jsou zastavěny silnicí 11/607, pozemky p.p.č. 836/71, p.p.č. 1694/2, p.p.č. 1694/4,
p.p.č. 1694/5, p.p.č. 1694/7 a p.p.č. 1694/14, to vše v k.ú. Staňkovice u Žatce, jsou
zastavěny silnicí III/25010, pozemky p.p.č. 881/2 a p.p.č. 881/4, to vše v k.ú Nehasíce,
a p.p.č. 455/4 v k.ú. Minice jsou zastavěny silnicí III/25021.
Část předmětu převodu v k.ú. Minice se nachází na území s archeologickými nálezy
kategorie I, vztahuje se ta na ně ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dle Sdělení Úřadu územního plánování Městského úřadu Žatec zn.: MÚZA
8515/2019 ze dne 11.3.2019 se část předmětu převodu nachází v ochranném pásmu
silnice, na části předmětu převodu se nachází nebo zasahuje ochranné pásmo
inženýrské sítě a část předmětu převodu se nachází ve vymezeném území MO
(ochranné pásmo mikrovlnného spoje Armády ČR), vše dle platné právní úpravy.
Pozemek p.p.č. 881/4 v k.ú. Nehasíce je součástí staré zátěže území a kontaminované
plochy.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady předmětu převodu jdou k tíži nabyvatele a že
náklady na odstranění vad a následků těchto vad nese nabyvatel. Nabyvatel se vzdává
svého práva z vadného plnění včetně práva na náhradu škody způsobenou vadou předmětu
převodu a zavazuje se, že nebude po převodci uplatňovat jakákoliv práva z vad předmětu
převodu.
4. Nabyvatel prohlašuje, že si předmět převodu prohlédl, a že je mu znám jeho aktuální stav
vč. stavu infrastruktury na předmětu převodu či s předmětem převodu související a je mu
dobře známo vymezení ploch a podmínky jejich využití dle platné územně plánovací
dokumentace pro území, na kterém se nachází předmět převodu a v tomto stavu předmět
převodu přijímá do svého vlastnictví.
5. Nabyvatel prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči České republice a že vůči němu není
vedeno insolvenční nebo exekuční řízení.
ČI. VI
Vklad do katastru nemovitostí a nabytí vlastnictví
1. Na základě této smlouvy lze ke každé nemovitosti z předmětu převodu, která je
předmětem evidence v katastru nemovitostí, provést vklad vlastnického práva ve prospěch
nabyvatele do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu na základě návrhu na vklad
podle odst. 2. tohoto článku.
2. Návrh na vklad podá pouze převodce, a to do 30 dnů poté, kdy tato smlouva nabyla
účinnosti (čl. IX). Ve stejné lhůtě zašle převodce nabyvateli originál této smlouvy.
3. Nabyvatel nabývá podle § 1105 o.z. vlastnické právo k nemovitosti, která je předmětem
evidence v katastru nemovitostí, zápisem do katastru nemovitostí, a to vkladem
vlastnického práva. Podle § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, právní účinky zápisu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí
katastrálního úřadu o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému
katastrálnímu úřadu.
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4. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce tak, že pokud bude katastrálním
úřadem vklad práv podle této smlouvy pravomocně zamítnut, a smluvní strany se
nedohodnou do 30 dnů po právní moci jinak, 31. dnem po uvedené právní moci následky
z této smlouvy již nastalé pominou.
ČL VII
Předání
1.

2.

Smluvní strany se dohodly, že protokolární předání předmětu převodu nebude
realizováno. Za okamžik předání a převzetí předmětu převodu se považuje okamžik
nabytí vlastnického práva.
Nebezpečí škody na předmětu převodu přechází na nabyvatele spolu s vlastnickým
právem k předmětu převodu.
Čl. VIII
Ochrana identifikačních údajů a poskytování informací

S ohledem na informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nabyvatel souhlasí se zpracováním svých
nezbytných identifikačních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy
převodcem a s případným poskytnutím informací v režimu uvedeného zákona. Smluvní strany
po dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Ministerstva obrany (www.onnm.army.cz), s výjimkou identifikačních údajů uvedených
v této smlouvě.
Čl. IX
Účinnost smlouvy
1.

Převodce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato smlouva
nabyla platnosti (čl. III), zašle tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) k uveřejnění v registru
smluv. Nabyvatel bere povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí
a souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS.
Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby provede po uveřejnění smlouvy opravu
uveřejněné smlouvy nebo metadat smlouvy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 7 ZRS
převodce.

2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3.

Kopie potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv se stane nedílnou součástí této
smlouvy.
Závěrečná ujednání
Č1.X

Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich obdrží: převodce
dva, nabyvatel dva a katastrální úřad jeden.
Č1.XI
Tato smlouva může být nezbytně měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to písemnými
postupně číslovanými a oprávněnou osobou podepsanými dodatky, které ke své platnosti
a účinnosti vyžadují dodržení stejných podmínek platnosti (čl. III) a účinnosti (čl. IX) jako
u této smlouvy.

ČL XII
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své svobodné a vážné vůle, nikoliv
v tísni, a to na základě pravdivých údajů. Smluvní strany si tuto smlouvu pečlivě přečetly
a plně porozuměly jejímu obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V

dne

---------------------7--------------- --------------------

Ústecký kraj
zastoupený Oldřichem BUBENÍČKEM
hejtmanem

Česká republika - Ministerstvo obrany
zastoupená Ing. Lubošem HAJDUKEM
ředitelem
odboru nakládání s nepotřebným majetkem
sekce nakládání s majetkem MO
(převodce)

(nabyvatel)
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bod 18.1 priloha 1.2.pdf k usnesení č. 049/24Z/2019

SMLOUVA
O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICTVÍ
č. 197734 5156
Smluvní strany:
v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
zastoupená ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Ing. Lubošem HAJDUKEM
na základě pověření ministra obrany čj. MO 284005/2018-8694 ze dne 29.10.2018
ve smyslu § 7 odst. 2 zákona ě. 219/2000 Sb.
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení:
číslo účtu:
adresa pro doručování: nám. Svobody 471/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6
identifikátor datové schránky: hjyaavk
(dále jen „převodce“)
a
2. Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad
Labem
zastoupený hejtmanem Oldřichem BUBENÍČKEM
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
identifikátor datové schránky: t9zbsva
(dále jen „nabyvatel“)
(společně dále též jen „smluvní strany“)
dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) a § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZMS“) uzavřely tuto

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví:
Č1.I
Základní ustanovení
1. Touto smlouvou se převodce zavazuje, že nabyvateli odevzdá předmět převodu uvedený
v čl. II odst. 1 této smlouvy a umožní mu jej nabýt do vlastnictví, a nabyvatel se zavazuje,
že předmět převodu do svého vlastnictví převezme.
2. Předmět převodu se bezúplatně převádí do vlastnictví nabyvatele ve veřejném zájmu
podle § 22 odst. 3 ZMS, neboť nabyvatel je vlastníkem těles komunikací, která se
nacházejí na předmětu převodu tj. silnice 11/607, silnice III/25010 a silnice III/25021.
Podle ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, je vlastníkem silnic II. a III. třídy kraj, na jehož území se silnice
nacházejí.
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ČI. II
Předmět převodu
1. Předmětem převodu jsou pozemky, které byly součástí bývalého vojenského areálu
„Žatec - Letiště Žatec (část CE 04-28-26)“, tj. tyto nemovitosti:
pozemky:
- p.p.č. 293/30 ostatní plocha, silnice, výměra 1016 m2,
účetní cena 19 266,32 Kč,
- p.p.č. 455/4 ostatní plocha, silnice, výměra 6733 m2,
účetní cena 126 660,15 Kč,
- p.p.č. 459/3 ostatní plocha, silnice, výměra 13 m2,
účetní cena 245,35 Kč,
- p.p.č. 459/4 ostatní plocha, silnice, výměra 176 m2,
účetní cena 3 362,39 Kč,
- p.p.č. 459/5 ostatní plocha, silnice, výměra 2364 m2,
účetní cena 42 751,28 Kč,
to vše v k.ú. Minice,
zapsané na LV 52 pro k.ú. Minice, obec Velemyšleves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec se sídlem v Žatci (dále jen „katastrální úřad“),
- p.p.č. 881/2 ostatní plocha, silnice, výměra 318 m2,
účetní cena 5 981,58 Kč,
- p.p.č. 881/4 ostatní plocha, silnice, výměra 482 m2,
účetní cena 9 065,49 Kč,
to vše v k.ú. Nehasíce,
zapsané na LV 31 pro k.ú. Nehasíce, obec Bítozeves, u katastrálního úřadu,
- p.p.č. 836/71 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 53 m2,
účetní cena 996,93 Kč,
- p.p.č. 1694/2 ostatní plocha, silnice, výměra 702 mr,
účetní cena 13 155,48 Kč,
- p.p.č. 1694/4 ostatní plocha, silnice, výměra 1 049 m2,
účetní cena 19 731,69 Kč,
- p.p.č. 1694/5 ostatní plocha, silnice, výměra 833 m2,
účetní cena 15 668,73 Kč,
- p.p.č. 1694/7 ostatní plocha, silnice, výměra 1 991 m2,
účetní cena 37 450,71 Kč,
- p.p.č. 1694/14 ostatní plocha, silnice, výměra 438 m2,
účetní cena 8 243,16 Kč,
to vše v k.ú. Staňkovice u Žatce,
zapsané na LV 188 pro k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, u katastrálního úřadu,
(dále jen „předmět převodu“).
2. Doklady k nabytí předmětu převodu do vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit Ministerstva obrany:
- Rozhodnutí Okresního národního výboru v Žatci o výkupu dle zákona č. 46/1948 Sb.
Zn: 613.2.20.4.1950 zem/čer. ze dne 20.4.1950,
- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. 3-Ma-79 ze dne
14.3.1979 vč. přílohy,
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- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. 8-Ma-80 ze dne
22.7.1980 vč. přílohy,
- Přídělová listina Okresního národního výboru v Lounech v k.ú. Nehasíce ze dne
5.10.1983 a Sdělení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního
národního výboru v Lounech o upřesnění přídělové listiny ze dne 22.9.1983, vše pod čd
32/83,
- Kupní smlouva Evid. č. 12-Ma-79 ze dne 21.8.1979,
- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. 13-Ma-79 ze dne
23.8.1979.
ČI. III
Podmínky platnosti smlouvy
Doložka podle § 33 zákona o krajích
1. Smluvní stany berou na vědomí, že k platnosti smlouvy není podle § 22 odst. 4 písm. h)
ZMS nutné schválení Ministerstvem financí, jelikož se jedná o silniční pozemky, na nichž
jsou umístěna tělesa komunikací ve vlastnictví nabyvatele. Smlouva tak nabývá platnosti
(je uzavřena) jejím podpisem posledním z jejích účastníků.
2. Nabyvatel ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) potvrzuje, že byly splněny všechny
podmínky, jimiž zákon o krajích podmiňuje platnost právního jednání kraje v souvislosti
s uzavřením této smlouvy. Doklad o rozhodnutí zastupitelstva kraje o nabytí předmětu
převodu do vlastnictví kraje podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o krajích je přílohou této
smlouvy jako její neoddělitelná součást.
ČI. IV
Účetní cena předmětu převodu
1. Účetní cena předmětu převodu činí dle evidence převodce
302 579,26 Kč
(slovy: třistadvatisícepětsetsedmdesátdevět korun českých a dvacetšest haléřů).
2.

Účetní cenou se pro potřeby této smlouvy rozumí cena předmětu převodu podle účetní
evidence převodce ke dni uzavření smlouvy. Číslo centrální evidence (CE) je interní
identifikační údaj účetní evidence převodce. Nabyvatel souhlasí, aby tento údaj byl
uveden v této Imlouvě pro potřeby odepsání předmětu převodu z účetní evidence
převodce po vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí podle této smlouvy.
ČI. V
Další závazky a prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznamovat veškeré skutečnosti důležité pro
vztahy vyplývající z této smlouvy písemnou formou s prokazatelným doručením druhé
smluvní straně - zejména změnu doručovací adresy.
2. Převodce výslovně upozorňuje nabyvatele, že na předmětu převodu váznou, kromě
případných právních povinností přímo vyplývajících z právní úpravy, zejména tyto
smluvní závazky nebo právní, příp. faktické vady:
Předmět převodu je dotčen služebnostmi, které jsou evidovány v katastru nemovitostí
na příslušných listech vlastnictví, a to LV 52 pro k.ú. Minice, LV 31 pro k.ú. Nehasice
a LV 188 pro k.ú. Staňkovice u Žatce.
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-

Na předmětu převodu se nacházejí inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob a jejich
ochranná pásma, vše chráněno dle platných právních předpisů. Podrobnější informace
o umístění a ochraně jednotlivých inženýrských sítí či technických zařízení poskytne
nabyvateli vlastník nebo správce těchto inženýrských sítí či zařízení.

-

Na předmětu převodu se nacházejí silnice II. a III. třídy ve vlastnictví nabyvatele:
pozemky p.p.č. 293/30, p.p.č. 459/3, p.p.č. 459/4 a p.p.č. 459/5, to vše v k.ú. Minice,
jsou zastavěny silnicí 11/607, pozemky p.p.č. 836/71, p.p.č. 1694/2, p.p.č. 1694/4,
p.p.č. 1694/5, p.p.č. 1694/7 a p.p.č. 1694/14, to vše v k.ú. Staňkovice u Žatce, jsou
zastavěny silnicí III/25010, pozemky p.p.č. 881/2 a p.p.č. 881/4, to vše v k.ú Nehasíce,
a p.p.č. 455/4 v k.ú. Minice jsou zastavěny silnicí III/25021.
Část předmětu převodu v k.ú. Minice se nachází na území s archeologickými nálezy
kategorie I, vztahuje se ta na ně ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dle Sdělení Úřadu územního plánování Městského úřadu Žatec zn.: MÚZA
8515/2019 ze dne 11.3.2019 se část předmětu převodu nachází v ochranném pásmu
silnice, na části předmětu převodu se nachází nebo zasahuje ochranné pásmo
inženýrské sítě a část předmětu převodu se nachází ve vymezeném území MO
(ochranné pásmo mikrovlnného spoje Armády ČR), vše dle platné právní úpravy.
Pozemek p.p.č. 881/4 v k.ú. Nehasíce je součástí staré zátěže území a kontaminované
plochy.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady předmětu převodu jdou k tíži nabyvatele a že
náklady na odstranění vad a následků těchto vad nese nabyvatel. Nabyvatel se vzdává
svého práva z vadného plnění včetně práva na náhradu škody způsobenou vadou předmětu
převodu a zavazuje se, že nebude po převodci uplatňovat jakákoliv práva z vad předmětu
převodu.
4. Nabyvatel prohlašuje, že si předmět převodu prohlédl, a že je mu znám jeho aktuální stav
vč. stavu infrastruktury na předmětu převodu či s předmětem převodu související a je mu
dobře známo vymezení ploch a podmínky jejich využití dle platné územně plánovací
dokumentace pro území, na kterém se nachází předmět převodu a v tomto stavu předmět
převodu přijímá do svého vlastnictví.
5. Nabyvatel prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči České republice a že vůči němu není
vedeno insolvenční nebo exekuční řízení.
ČI. VI
Vklad do katastru nemovitostí a nabytí vlastnictví
1. Na základě této smlouvy lze ke každé nemovitosti z předmětu převodu, která je
předmětem evidence v katastru nemovitostí, provést vklad vlastnického práva ve prospěch
nabyvatele do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu na základě návrhu na vklad
podle odst. 2. tohoto článku.
2. Návrh na vklad podá pouze převodce, a to do 30 dnů poté, kdy tato smlouva nabyla
účinnosti (čl. IX). Ve stejné lhůtě zašle převodce nabyvateli originál této smlouvy.
3. Nabyvatel nabývá podle § 1105 o.z. vlastnické právo k nemovitosti, která je předmětem
evidence v katastru nemovitostí, zápisem do katastru nemovitostí, a to vkladem
vlastnického práva. Podle § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, právní účinky zápisu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí
katastrálního úřadu o jeho povolení k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému
katastrálnímu úřadu.
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4. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce tak, že pokud bude katastrálním
úřadem vklad práv podle této smlouvy pravomocně zamítnut, a smluvní strany se
nedohodnou do 30 dnů po právní moci jinak, 31. dnem po uvedené právní moci následky
z této smlouvy již nastalé pominou.
ČL VII
Předání
1.

2.

Smluvní strany se dohodly, že protokolární předání předmětu převodu nebude
realizováno. Za okamžik předání a převzetí předmětu převodu se považuje okamžik
nabytí vlastnického práva.
Nebezpečí škody na předmětu převodu přechází na nabyvatele spolu s vlastnickým
právem k předmětu převodu.
Čl. VIII
Ochrana identifikačních údajů a poskytování informací

S ohledem na informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nabyvatel souhlasí se zpracováním svých
nezbytných identifikačních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy
převodcem a s případným poskytnutím informací v režimu uvedeného zákona. Smluvní strany
po dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Ministerstva obrany (www.onnm.army.cz), s výjimkou identifikačních údajů uvedených
v této smlouvě.
Čl. IX
Účinnost smlouvy
1.

Převodce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato smlouva
nabyla platnosti (čl. III), zašle tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) k uveřejnění v registru
smluv. Nabyvatel bere povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí
a souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS.
Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby provede po uveřejnění smlouvy opravu
uveřejněné smlouvy nebo metadat smlouvy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 7 ZRS
převodce.

2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3.

Kopie potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv se stane nedílnou součástí této
smlouvy.
Závěrečná ujednání
Č1.X

Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich obdrží: převodce
dva, nabyvatel dva a katastrální úřad jeden.
Č1.XI
Tato smlouva může být nezbytně měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to písemnými
postupně číslovanými a oprávněnou osobou podepsanými dodatky, které ke své platnosti
a účinnosti vyžadují dodržení stejných podmínek platnosti (čl. III) a účinnosti (čl. IX) jako
u této smlouvy.

ČL XII
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své svobodné a vážné vůle, nikoliv
v tísni, a to na základě pravdivých údajů. Smluvní strany si tuto smlouvu pečlivě přečetly
a plně porozuměly jejímu obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V

dne

---------------------7--------------- --------------------

Ústecký kraj
zastoupený Oldřichem BUBENÍČKEM
hejtmanem

Česká republika - Ministerstvo obrany
zastoupená Ing. Lubošem HAJDUKEM
ředitelem
odboru nakládání s nepotřebným majetkem
sekce nakládání s majetkem MO
(převodce)

(nabyvatel)
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bod 18.1 priloha 11.1.pdf k usnesení č. 061/24Z/2019

bod 18.1 priloha 6.2.pdf k usnesení č. 062/24Z/2019

Oldřich Bubeníček
hejtman

POVĚŘENÍ
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
pověřuje

Mgr. Ing. Jindřicha Šimáka, nar.
bytem
vedoucího odboru majetkového Krajského úřadu Ústeckého kraje

aby podepisoval písemnosti potřebné k uplatnění práv Ústeckého kraje při řízeních vedených
Státním pozemkovým úřadem dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně udělování
souhlasů s návrhy pozemkových úprav v těchto řízeních. Toto pověření je uděleno ve smyslu
ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

V Ústí nad Labem dne ……………………

Pověření přijímám.

……………………………………………………….
Mgr. Ing. Jindřich Šimák
vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Ústeckého kraje

Bod 18.1 priloha 8.5.pdf k usnesení č. 064/24Z/2019

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
adresa pro doručení: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
IČO 01312774
DIČ CZ01312774,
za kterou jedná PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
(dále jen „ n a b y v a t e l ”)
a
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO 70892156
DIČ CZ70892156, zapsán v registru ekonomických subjektů dne 12. 11. 2000,
za který jedná Oldřich Bubeníček, hejtman
(dále jen „ p ř e d á v a j í c í ")
činní toto:

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
O UZNÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a podle § 66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

I.
Nabyvatel a předávající uzavřeli dne 23. 8. 2018 podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 503/2012 Sb.“), smlouvu
o bezúplatném převodu pozemků č. 1010971811, kdy předmětem převodu byly pozemky
specifikované v čl. III tohoto prohlášení (dále jen „Smlouva"). Rozhodnutím Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín ze dne 18. 9. 2018 čj. V-3893/2018502 byl návrh na vklad vlastnického práva podle Smlouvy povolen.

II.
Podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zák. č. 503/2012 Sb., je podmínkou pro bezúplatný
převod vlastnického práva k silničnímu pozemku, aby kraj byl vlastníkem silnice II. a III. třídy

nacházející na převáděném pozemku. Předávající je sice vlastníkem
na převáděných pozemcích, ale nejedná se o silnice II. nebo III. třídy.

komunikace

Nabyvatel a předávající shodně prohlašují, že Smlouva uvedená v čl. I. tohoto souhlasného
prohlášení je absolutně neplatná podle ustanovení § 580 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro rozpor se zákonem, a to ustanovením
§ 7 odst. 4 písm. a) zák. č. 503/2012 Sb.

III.
Nabyvatel a předávající prohlašují, že s ohledem na právní skutečnost, že Smlouva je
neplatná, vlastnictví k níže uvedeným pozemkům náleží České republice, nikoliv, jak je
evidováno v katastru nemovitostí, Ústeckému kraji.
Vlastnické právo vzniká nabyvateli České republice s příslušností hospodařit s majetkem
státu Státnímu pozemkovému úřadu k těmto pozemkům:
Obec
Katastrální území
pozemku
Katastr nemovitostí - pozemkové
Děčín
Boletice nad Labem

Parcelní číslo

Druh

26/2

ost. plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Děčín
Boletice nad Labem

26/3

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Děčín
Křešice u Děčína

814/9

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Děčín
Křešice u Děčína

814/10

ost. plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Děčín
Prostřední Žleb

549/4

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Děčín
Prostřední Žleb

549/5

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

34/9

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

34/10

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

34/12

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

34/15

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

34/17

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

34/19

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Přerov u Těchlovic

36/7

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Těchlovice nad Labem

1078/17

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Těchlovice nad Labem

1081/8

ost.plocha

Katastr nemovitostí - pozemkové
Těchlovice
Těchlovice nad Labem

1088/3

ost.plocha

IV.
Toto souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva nabývá platnosti a účinnosti
okamžikem připojení podpisu poslední z osob, které činní toto prohlášení.
Nabyvatel a předávající shodně uvádějí, že shora uvedené právní skutečnosti, které vedly
ke vzniku vlastnického práva pro nabyvatele k výše specifikovaným nemovitostem, nejsou
mezi nimi sporná ani pochybná.
Předávající tímto potvrzuje, že o právním jednání obsaženým v tomto souhlasném
prohlášení bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………….
ze dne …………………
Zároveň se nabyvatel a předávající vzájemně ujišťuji, že mají v úmyslu pokračovat v jednání
o uzavření smlouvy na převod pozemků specifikovaných v čl. III. této smlouvy, kdy se
zavazují v jednání bez průtahů pokračovat. Při již uskutečněných jednáních o uzavření
smlouvy na převod si navzájem sdělili všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděli
nebo vědět museli, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou
smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.
Toto souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je vyhotoveno ve 3 stejnopisech,
z nichž každý má platnost originálu. Nabyvatel obdrží 2 stejnopisy a ostatní je určeno
pro předávajícího.

V.
Nabyvatel a předávající po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, a že toto
souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je shodným projevem jejich vážné
a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
V ..………........ dne ...........

V ..………........ dne ...........

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

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

Státní pozemkový úřad
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Ústecký kraj
hejtman Oldřich Bubeníček

Za věcnou a formální správnost odpovídá
vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Ústecký kraj

.......................................
podpis

Za správnost:
.......................................
podpis

bod 18.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/24Z/2019

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 80
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 76),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .
ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I.

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území:
Parcela:
1078/34

2

výměra (m )
32

Těchlovice nad Labem
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
jiná plocha

1088/5
1088/7
1145/5
104/5

557
261
406
43

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost

ostatní komunikace
jiná plocha
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
413/6

výměra (m2)
127

Lounky
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
680/2

výměra (m2)
2567

Malé Březno nad Labem
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
97
962/2

výměra (m2)
736
72

Velké Březno
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
2529/17

výměra (m2)
70

Střekov
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
zeleň

Katastrální území:
Parcela:
503/1
503/3
503/6
503/10

výměra (m2)
147
3
43
228

Třeboutice
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komuniajce

Katastrální území:
Parcela:
864/5
864/6

výměra (m )
3547
2902

Nučnice
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

Katastrální území:
Parcela:
901
906
916

výměra (m2)
6
15
48

Okna u Polep
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
519/1
519/2

výměra (m2)
1495
170

Vrskmaň
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
72/57
72/59
73/6
333/10
573/2
685/36
723/3

výměra (m2)
4113
1178
223
550
688
238
191

Otvice
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

2

Katastrální území:
Parcela:
15/2
Katastrální území:
Parcela:
261/2
II.

výměra (m2)
450
2

výměra (m )
32

Svádov
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní dopravní plocha

Církvice
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
neplodná půda

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření

Katastrální území:
Údlice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St.p.č.23/2
1508
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Údlice č.p. 1, občanská vybavenost
Stavba stojí na pozemku: st. p.č. 23/2
80
2269
zahrada

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Prosmyky
II/247 přivaděč PZ Prosmyky
SO 111
komunikace
SO 112
dopravní značení
SO 312
úprava kanalizace PLC
SO 461
úprava VO PLC
SO 801
úprava oplocení

na parcele
223
205/5
205/7
205/8
265/37

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 11. 2019
V Ústí nad Labem dne: 1. 11. 2019
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne
20. 9. 2017

bod 20.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 066/24Z/2019

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 46
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 231/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem Dlouhá 362/75, PSČ 410 02, Lovosice, IČ: 00080195
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Litoměřice dne 25.10.2000
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 125/16R/2005 ze dne 24.8.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),

Příloha č. 1
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 76/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 113/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 91/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 126/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 103/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 20/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 027/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 43),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 013/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
vyjímá následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Skalice u Žitenic
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
Skalice u Žitenic

název
zahradní rekreační bazén

na parcele
410/3

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. 10. 2019
V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2019

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

bod 20.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 066/24Z/2019

Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č. J. 206/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
se sídlem ve Snědovicích čp. 1, PSČ 411 74, IČ: 70948062
(dále jen organizace)
ze dne 12.12.2001, usnesení č. 22/8/2001 Zastupitelstva Ústeckého kraje ve znění usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 15/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.77/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 179/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2004 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15.12.2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 27),

Příloha č. 2
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 129/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 023/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 32),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Snědovice
 pozemek: st. p. č. 171 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek: p. č. 123 o výměře 1 489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
 pozemek: p. č. 125 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace



pozemek: p. č. 128/7 o výměře 1 704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační
plocha
pozemek: p. č. 128/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. 10. 2019
V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2019

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

Bod 20.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 067/24Z/2019

Bod 20.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 068/24Z/2019

Příloha č. 2

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2020

2 999 870

2 999 870

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu v roce 2020

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

1.1

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7461655

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé

101 920

1.2

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

9695946

terénní programy

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé terénní programy

117 160

1.3

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7392909

odborné sociální
poradenství

Děčínské doléčovací
centrum - odborné
sociální poradenství

10 130

1.4

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

6849315

služby následné
péče

Děčínské doléčovací
centrum - služby
následné péče

95 800

2.1

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

4677905

kontaktní centra

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

141 230

2.2

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

7108907

terénní programy

Terénní program

124 430

325 010

430 820

2.3

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

5587211

odborné sociální
poradenství

Ambulantní
adiktologické služby

112 310

2.4

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

9258026

odborné sociální
poradenství

Krajská adiktologická
ambulance pro děti a
dorost

52 850

3.1

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

8582685

kontaktní centra

K – centrum Most

176 760

3.2

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

4741952

terénní programy

Terénní protidrogový
program pro okres
Most, Teplice a Louny

294 890

3.3

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

4417327

kontaktní centra

K – centrum Žatec

118 230
732 140

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2020

2 999 870

2 999 870

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu v roce 2020

PSČ, obec

732 140

3.4

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

1916764

služby následné
péče

Centrum pro rodinu a
následnou péči

15 410

3.5

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

6384214

odborné sociální
poradenství

Protidrogové programy
v penitenciárních
zařízeních

78 400

3.6

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

7660838

odborné sociální
poradenství

Sociální protidrogová
poradna

48 450

4.1

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

412 01 Litoměřice Předměstí

2467540

kontaktní centra

Kontaktní centrum
Litoměřice

99 010

426105 Tylova 1239/16

CELKEM ZA
ORGANIZACI

149 660

4.2

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

412 01 Litoměřice Předměstí

2997661

terénní programy

Terénní program
Litoměřicka

5.1

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

9046179

kontaktní centra

K - centrum Kadaň

102 210

5.2

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

5425697

terénní programy

Terénní program
Kadaňsko

148 650

5.3

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

1348958

kontaktní centra

K-centrum Chomutov

154 340

5.4

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6042330

terénní programy

Terénní program
Chomutovsko

118 920

5.5

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6964061

odborné sociální
poradenství

Poradna Světlo

59 460

6.1

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

6427324

kontaktní centra

Kontaktní centrum
WHITE LIGHT I.
Teplice

6.2

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9535462

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Teplicko

74 430

6.3

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9185704

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
WHITE LIGHT I.
Rumburk

70 470

426105 Tylova 1239/16

50 650

583 580

174 140

778 660

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2020

2 999 870

2 999 870

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu v roce 2020

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

778 660

6.4

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9684988

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Šluknovsko

81 260

6.5

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7968327

terapeutické
komunity

Terapeutická
komunitaWHITE
LIGHT I.

216 930

6.6

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

5291489

služby následné
péče

Následná péče o
exuživatele drog s
podporovaným
bydlením

6.7

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7975725

odborné sociální
poradenství

Ambulantní léčba a
poradenství pro osoby
ohrožené závislostním
chováním

57 700

103 730

Bod 20.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 071/24Z/2019

Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace

Příloha č. 1
PŘIDĚLENÁ DOTACE

Název poskytovatele

IČ

ID služby

druh služby
ŘÁDNÝ TERMÍN

26593661
46768041
46768041
46768041
46768041
41328523
41328523
828998
828998
44555407
44555407
25441892
25441892
46770321
65081374
65081374
65081374
25419561
27000222
27000222
27000222
26648661
65642481
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 65082125
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
Oblastní charita Ústí nad Labem
44225512
Oblastní charita Ústí nad Labem
44225512
Oblastní spolek ČČK Louny
426113
Oblastní spolek ČČK Louny
426113
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
25438352
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944
Valerie-Homecare, s. r. o.
6479600
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.
DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.
Farní charita Lovosice
Hospic sv. Štěpána, z. s.
Hospic sv. Štěpána, z. s.
Hospic sv. Štěpána, z. s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Městská správa sociálních služeb Kadaň

7909036
2027319
2987242
4894760
9407680
2185972
9753639
7001404
8731012
5238851
6890540
3960446
5153749
6081367
1451339
5419883
6770385
4743378
1499845
6455949
9763724
8061366
8021779
2848286
6772756
9057704
3072534
6087352
7055199
4257657
5510903
8090360
5924567
2179469
7141935
1427288
5658772
3192313
4709041
5509784
7964176
1049767
4810034
7359147
8986384
9489149

osobní asistence
chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
azylové domy
odborné sociální poradenství
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odlehčovací služby A/P
odlehčovací služby P
noclehárny
noclehárny
domy na půl cesty
nízkoprahová denní centra
domovy pro seniory
domovy pro seniory
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
chráněné bydlení
chráněné bydlení
azylové domy
noclehárna
noclehárna
krizová pomoc
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
azylové domy
azylové domy
centra denních služeb
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
denní stacionáře
pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory

3 421 900,00 Kč
2 501 500,00 Kč
1 654 000,00 Kč
2 145 400,00 Kč
2 247 800,00 Kč
13 956 900,00 Kč
2 530 200,00 Kč
3 050 200,00 Kč
11 929 400,00 Kč
4 369 900,00 Kč
18 130 200,00 Kč
1 242 100,00 Kč
1 720 400,00 Kč
2 306 200,00 Kč
471 800,00 Kč
1 036 700,00 Kč
2 711 600,00 Kč
1 988 500,00 Kč
728 100,00 Kč
757 100,00 Kč
1 091 100,00 Kč
1 554 300,00 Kč
12 931 200,00 Kč
12 057 100,00 Kč
507 800,00 Kč
507 800,00 Kč
1 576 000,00 Kč
2 377 800,00 Kč
3 138 200,00 Kč
3 224 400,00 Kč
346 000,00 Kč
906 900,00 Kč
160 100,00 Kč
2 387 900,00 Kč
3 340 900,00 Kč
1 437 600,00 Kč
1 795 500,00 Kč
1 111 800,00 Kč
905 200,00 Kč
1 438 200,00 Kč
1 797 800,00 Kč
16 758 800,00 Kč
604 800,00 Kč
3 187 000,00 Kč
5 700 200,00 Kč
4 371 600,00 Kč

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN

415 100,00 Kč
288 500,00 Kč
175 000,00 Kč
360 400,00 Kč
363 600,00 Kč
681 300,00 Kč
139 100,00 Kč
180 300,00 Kč
771 300,00 Kč
140 000,00 Kč
926 600,00 Kč
200 600,00 Kč
285 500,00 Kč
225 900,00 Kč
60 700,00 Kč
52 900,00 Kč
189 300,00 Kč
101 600,00 Kč
106 800,00 Kč
106 800,00 Kč
149 900,00 Kč
261 100,00 Kč
660 900,00 Kč
616 200,00 Kč
45 700,00 Kč
45 700,00 Kč
177 800,00 Kč
288 500,00 Kč
380 700,00 Kč
423 600,00 Kč
42 700,00 Kč
106 800,00 Kč
26 500,00 Kč
122 000,00 Kč
116 900,00 Kč
207 100,00 Kč
263 600,00 Kč
164 400,00 Kč
109 800,00 Kč
129 600,00 Kč
162 000,00 Kč
856 500,00 Kč
113 800,00 Kč
553 200,00 Kč
291 300,00 Kč
88 600,00 Kč

CELKEM

3 837 000,00 Kč
2 790 000,00 Kč
1 829 000,00 Kč
2 505 800,00 Kč
2 611 400,00 Kč
14 638 200,00 Kč
2 669 300,00 Kč
3 230 500,00 Kč
12 700 700,00 Kč
4 509 900,00 Kč
19 056 800,00 Kč
1 442 700,00 Kč
2 005 900,00 Kč
2 532 100,00 Kč
532 500,00 Kč
1 089 600,00 Kč
2 900 900,00 Kč
2 090 100,00 Kč
834 900,00 Kč
863 900,00 Kč
1 241 000,00 Kč
1 815 400,00 Kč
13 592 100,00 Kč
12 673 300,00 Kč
553 500,00 Kč
553 500,00 Kč
1 753 800,00 Kč
2 666 300,00 Kč
3 518 900,00 Kč
3 648 000,00 Kč
388 700,00 Kč
1 013 700,00 Kč
186 600,00 Kč
2 509 900,00 Kč
3 457 800,00 Kč
1 644 700,00 Kč
2 059 100,00 Kč
1 276 200,00 Kč
1 015 000,00 Kč
1 567 800,00 Kč
1 959 800,00 Kč
17 615 300,00 Kč
718 600,00 Kč
3 740 200,00 Kč
5 991 500,00 Kč
4 460 200,00 Kč

POŽADAVEK NA
DOFINANCOVÁNÍ ZE
ŽÁDOSTI

300 000,00 Kč
500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 619 000,00 Kč
468 000,00 Kč
643 295,00 Kč
1 455 457,00 Kč
1 780 000,00 Kč
220 000,00 Kč
392 212,00 Kč
597 448,00 Kč
115 000,00 Kč
212 500,00 Kč
356 400,00 Kč
380 100,00 Kč
1 000 000,00 Kč
240 000,00 Kč
170 000,00 Kč
180 000,00 Kč
380 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
202 000,00 Kč
181 000,00 Kč
500 000,00 Kč
480 000,00 Kč
335 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
118 000,00 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
650 000,00 Kč
440 000,00 Kč
460 000,00 Kč
350 000,00 Kč
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
1 946 197,00 Kč
1 633 450,00 Kč
75 390,00 Kč
301 560,00 Kč
502 600,00 Kč
600 000,00 Kč
24 624 609,00 Kč

NÁVRH DOFINANCOVÁNÍ

300 000,00 Kč
500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 619 000,00 Kč
468 000,00 Kč
643 295,00 Kč
1 455 457,00 Kč
1 780 000,00 Kč
220 000,00 Kč
392 212,00 Kč
597 448,00 Kč
115 000,00 Kč
212 500,00 Kč
356 400,00 Kč
380 100,00 Kč
1 000 000,00 Kč
240 000,00 Kč
170 000,00 Kč
180 000,00 Kč
380 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
202 000,00 Kč
181 000,00 Kč
500 000,00 Kč
480 000,00 Kč
335 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
118 000,00 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
650 000,00 Kč
440 000,00 Kč
460 000,00 Kč
350 000,00 Kč
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
700 000,00 Kč
1 633 450,00 Kč
75 390,00 Kč
301 560,00 Kč
502 600,00 Kč
600 000,00 Kč
23 378 412,00 Kč
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Příloha č. 2
Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR

Dodatek č. …
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ :
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje
Bc. Anna Klimešová
klimesova.a@kr-ustecky.cz, 475 657 922
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a. s.
882733379/0800

a

Příjemce:
Název subjektu
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u ………………., oddíl ………., vložka ………/ v živnostenském
rejstříku u ………. .
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. …
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. ../SML….
ze dne xx. xx. 2019 (dále jen „Smlouva")
1.
V souladu s Částí VIlI. odst. 1. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:
a) V Části l. bodu 1. Smlouvy se třetí odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto
zněním:
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši ……….,- Kč, z toho minimálně částka
…….……,- Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení a na navýšení zvláštních příplatků
za směnnost. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo …………. předloženou
v řádném termínu v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ (dále
též „Program“) a zároveň v souladu se Žádostí evidenční číslo ………..…. předloženou
v mimořádném termínu v rámci Programu, a to v následujícím členění:

Číslo registrace
sociální služby –
identifikátor

Druh sociální služby

Poskytnutá
dotace celkem

Minimální částka
na platy, mzdy
a jejich navýšení a
na navýšení
zvláštních
příplatků za
směnnost

b) V Části l. bodu 1. Smlouvy se čtvrtý odstavec doplňuje a nově zní:
Dotace je převážně krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký
kraj získal v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) na základě Rozhodnutí č. 1
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019,
které bylo vydáno dne 11. 1. 2019 (dále také „Rozhodnutí MPSV“). Dotace bude poskytnuta
způsobem uvedeným v části IV. této Smlouvy. Tímto dodatkem se poskytuje část celkové

dotace, která není krytá ze státního rozpočtu, tzn. je krytá z rozpočtu Ústeckého kraje.
O poskytnutí této části dotace na sociální službu …………. (ID …….) ve výši
…….,- Kč, rozhodlo usnesením č. ………… Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne xx. xx.
2019.
2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
3. Varianta 1 - Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000
Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření dodatku a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek ke smlouvě
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či
přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední
desce)
Varianta 2 - Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění.
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel,
který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci na
e-mail: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 – Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
(Pozn.: U smluv do 50 000,- Kč)
4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………. ze dne
xx. xx. 2019.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Člen Rady Ústeckého kraje

………………………………………………
Příjemce
Název organizace
Statutární zástupce
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Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 37
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 239/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, IČ: 63787911
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 210/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (příloha č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (příloha č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (příloha č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (příloha č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/110R/2012 ze dne 7.8.2012 a č. 32/113R/2012
ze dne 19.9.2012 (dodatek č. 26) s účinností k 1.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 89/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),

Příloha č. 1
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2013 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 174/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Bohosudov
Parcela
výměra
druh pozemku
2
St. 151
328 m
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: č. p. 114, bydlení
Stavba stojí na stavebním pozemku č. 151
1/1
226 m2
ostatní plocha

způsob využití

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. 10. 2019
V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2019

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

bod 21.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 074/24Z/2019

Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje a postup jejich zpracování
Čl. 1
Kritéria pro poskytnutí odměny
1. Kritéria pro poskytnutí odměny:
1.1 Aktivní činnost ve výboru/komisi, účast na zasedáních výboru/komise
Činnost zastupitele o víkendu a účast na dalších jednáních, např. jednání spolků,
zájmových sdružení, odborů, organizací zřizovaných krajem (váha 100%)
1.2 Osobní podpora akcí financovaných z krajských programů
Aktivní činnost při získávání finančních prostředků ze státních a evropských fondů,
účast na komisích veřejných zakázek kraje a jeho organizací, včetně spolupráce na
přípravě projektů kraje (váha 100%)
Čl. 2
Postup a náležitosti zpracování podkladů
1. Postup a náležitosti zpracování návrhu:
1.1 Zastupitel předloží odboru kancelář hejtmana vyplněný Podklad pro přiznání
mimořádné odměny zastupiteli Ústeckého kraje za splnění mimořádných nebo
zvláště významných úkolů kraje dle Přílohy č. 1 těchto pravidel, a to v jednom
vyhotovení s vlastnoručním podpisem. Termín bude určen odborem kancelář
hejtmana.
1.2 Odbor kancelář hejtmana provede sumarizaci Podkladů pro přiznání mimořádné
odměny a předá je s návrhem hodnocení a výše odměn v co nejbližším možném
termínu k posouzení a schválení hejtmanovi.
1.3 Finální schválení takto připravených podkladů provede hejtman. Při splnění každého
ze dvou bodů, s váhou 100%, může být přiznána odměna v plné výši.
1.4 Výše mimořádné odměny za rok může činit u uvolněného člena zastupitelstva
maximálně 200% měsíční odměny náležející zastupiteli za výkon jím zastávaných
funkcí.
1.5 Výše mimořádné odměny za rok může činit u neuvolněného člena zastupitelstva
maximálně 200% měsíční odměny náležející zastupiteli za výkon jím zastávané
funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí.
1.6 Odbor kancelář hejtmana pak předloží Radě Ústeckého kraje návrh na poskytnutí
mimořádné odměny jednotlivým zastupitelům, včetně zdůvodnění, a Rada
Ústeckého kraje doporučí ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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16.09.2019 11:51:08 ANDĚL Jiří

email

funkce
člen zastupitelstva ÚK

funkce_jina

obdobi
rok 2019

1412

26.09.2019 12:39:31 ANDRT Miroslav

uvolněný člen Rady ÚK

rok 2019

1415

27.09.2019 10:58:08 BELEJ Radek

neuvolněný člen Rady ÚK

1397
1403

23.09.2019 07:33:55 BENEŠ Václav
24.09.2019 10:18:31 BUBENÍČEK Oldřich

předseda komise
hejtman

1404

24.09.2019 10:36:17 CSONKA Pavel

1356

1420

Procento 1
Procento 2
(max.200%)
(max.100%)
Odměna
Částka1
Částka 2
Přiznaná odměna cinnost_vybor
14 528 Kč Aktivní činnost jako člen (a místopředseda) finanční komise Rady Ústeckého kraje (přizváván náměstek
7 264 Kč
200%
14 528 Kč
0%
0 Kč
Klika): 29/1 omluven (RM), účast 25/2, 25/3, 7/5, 27/5, 5/8, 2/9, vždy od 14:30 cca do 16:30 hodin
Zastupitelstvo ÚK: 4/3 omluven (řádná dovolená), účast 28/1, 29/4, 5/8, 9/9, účast 4x i na klubu zastupitelů
ANO 2011
Aktivní účast na činnosti Euroregionu Labe (člen prezidia): 28/3 sněm, 7/5 rada, 19/6 pracovní jednání, 26/8
rada
Aktivní účast na činnosti OPS České Švýcarsko (člen rady - účast s náměstkem Matoušem): 15/3, 22/3,
21/6, 10/9

96 854 Kč

0%

0 Kč

100%

96 854 Kč

rok 2019

29 056 Kč

200%

58 112 Kč

0%

0 Kč

rok 2019
rok 2019

23 003 Kč
121 067 Kč

200%
0%

46 006 Kč
0 Kč

0%
100%

0 Kč
121 067 Kč

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

16.09.2019 12:40:34 ČERNÝ Radek

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

23 003 Kč

200%

46 006 Kč

0%

0 Kč

27.09.2019 11:26:58 DITTRICH Leo

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

6 053 Kč

200%

12 106 Kč

0%

0 Kč

1386

19.09.2019 11:30:28 DRLÝ Ladislav

uvolněný člen Rady ÚK

rok 2019

96 854 Kč

0%

0 Kč

100%

96 854 Kč

1365

17.09.2019 09:20:21 DUBSKÝ Jaroslav

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

1392

19.09.2019 23:35:06 FIŠER Jiří

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

14 528 Kč

200%

29 056 Kč

0%

0 Kč

96 854 Kč Komise pro SMART Region Ústecký kraj – předseda. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje – člen
Představenstva. Terezín-město změny – člen správní rady. Výbor Regionální rady ROP Severozápad – člen.
Komise pro sociální věci při Asociaci krajů ČR - člen. Výběrová komise pro hodnocení projektů podaných v
rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – člen. Výběrová
komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – člen.Pracovní skupina ke Společné zemědělské politice
MZe (nominace za Asociaci krajů) – člen. Hospodářská a sociální rada Litoměřicka – člen Předsednictva.
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje – člen Předsednictva. Leden 2019. Jednání s ministrem vnitra
o zajištění policistů pro Ústecký kraj vč. navýšení náborového příspěvku. Jednání se zástupci společností
SVS a SČVK s Ústeckým krajem a Správou a údržbou silnic – koordinace prací při rekonstrukci sítí ve
vozovkách vč. řešení věcných břemen.
Únor 2019: jednání se zastupiteli obce Vědomice ve věci změny zásad územního rozvoje pro účely
navrhovaného západního obchvatu Roudnice nad Labem. Jednání se zástupci MMR ohledně systémové
podpory konceptu SMART Region. Účast na energetické konferenci v Litoměřicích
Březen 2019: účast na Valné hromadě Spolku pro obnovu venkova ÚK. Účast na Jarní škole Zdravých měst,
obcí a regionů v Liberci. Účast na Chemickém fóru Ústeckého kraje
Duben 2019: Účast na přípravě a realizaci SMART konference v rámci Technodays v Chomutově. Účast na
odborném workshopu k přesunu centrálních úřadů do regionů v Senátu Parlamentu ČR
Účast na zahájení jarní výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Studijní cesta do německého regionu Lužice za
účasti zástupců Evropské komise k problematice transformace uhelných regionů
Květen 2019: jednání s ministryní práce a soc. věcí k problematice dofinancování sociálních služeb. Jednání
se starostkou obce Michalovice ve věci řešení odpadních vod v obci. Účast na pracovním setkání k
bezpečnostní situaci ve Šluknově. Jednání se zástupci MAS v záležitosti konceptu „chytrý venkov“. Jednání
se zástupci Evropské komise k problematice uhelných regionů a jejich transformace. Účast na setkání
zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Účast na pietním aktu Terezínská tryzna
červen 2019: účast na workshopu MZe k problematice společné zemědělské politiky v novém
programovacím období. Účast na slavnostním otevření výzkumného střediska RINGEN v Litoměřicích –
geotermální vrt. Prezentace Ústeckého kraje na konferenci URBIS v Brně. Účast na krajském kole
Sportovních her seniorů v Košťanech. Organizace tematického workshopu pro zástupce měst a obcí
Ústeckého kraje k problematice sloučení dávek na bydlení. Účast na jednání Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ÚK. Účast na workshopu k řešení dopravní zátěže na pomezí Středočeského, Ústeckého a
Libereckého kraje v Liběchově.
červenec 2019:účast
na jednání
k problematice
autonomní
dopravy.
Slavnostní
osazení
glajchy na
výstavbě
účast na jednáních
a souvisejících
aktivitách
na obecní
a krajské
úrovni
samosprávy,
zejména
v
58 112 Kč Proaktivní
oblasti činnosti Komisí RÚK – Rada pro rozvoj lidských zdrojů, Komise sociální a zdravotní.
46 006 Kč předseda komise sportu, člen výboru ŽPZ, člen komise RR, pracovní komise POV
121 067 Kč Aktivní organizace a účast na jednáních na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské, republikové i
mezistátní, zahrnujících široké spektrum oborů – cestovního ruchu, dopravy, zdravotnictví, sportu, kultury,
složek IZS, školství, zemědělství, sociální oblasti... Účast na zasedáních Rady Asociace krajů ČR a Komise
pro sociální věci AKČR. Jednání se zástupci obecních i krajských samospráv, s poslanci, se členy vlády, s
představiteli samosprávných sdružení se zástupci státních i soukromých podniků (významní obchodní
partneři Ústeckého kraje, významní investoři v Ústeckém kraji), s představiteli cizích států (s velvyslanci,
státníky, delegacemi, starosty, zástupci soukromého sektoru).
82 326 Kč Účast na výboru pro zdravotnictví - každý měsíc. Každé 3 měsíce účast na Poradním orgánu HÚK.
Zahraniční služební cesta do Srbska - duben 2019 červen 2019. Účast na vyhlášení výsledků soutěže
Senior Art - září 2019.

46 006 Kč Účast na zasedáních komise pro zemědělství a venkov ÚK jako předseda, účast na zasedání výboru pro
životní prostředí a zemědělství. Předávání ocenění ,, Spokojený zákazník" Sdružení českých spotřebitelů
Ústeckého kraje. Účast na jednání Okresní Agrární komory v Mostě.
12 106 Kč Aktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na úrovní obecní a krajské samosprávy.
96 854 Kč Aktivní činnost v Investiční komisi jako předseda.
Účast na zasedání komise majetkové.
Účast na hodnotících komisích výběrových řízení.
Zástup pana hejtmana na akcích a jednáních : Firma roku a Živnostník roku, slavnostní otevření Wolfrumovy
vily, 30. ročníku Mezinárodního veletrhu MIPIM 2019, otevření infrastruktury RINGEN v Litoměřicích, valná
hromada ČKAIT Ústeckého kraje, 48. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev Hasičského
záchranného sboru České republiky a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním
sportu za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, Rybniště - rekonstrukce Kulturního
domu
Účast na akcích Technodays, Krušnohorský BYZNYS DAY. Podnikatelské fórum, Energetické fórum ÚK,
Dopravní stavby ÚK. SPZ Triangle – Hasičárna Bitozeves.
Úzká spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ze kterého vzešel Kulatý stůl ve stavebnictví, který
se každoročně opakuje se Stavebním fórem Ústeckého kraje.
Účast na jednáních ohledně dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji jako řešení mostních objektů
(rekonstrukce - Dr. E. Beneše, Štětí,…)
Obchvaty v Roudnici nad Labem, Chomutově
Jednání o umístění muzea Praga v Ústeckém kraji.
82 326 Kč V hodnoceném období jsem se zúčastnil všech jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči ÚK, komisí pro
přidělení dotací v oblasti kultury, jsem členem výboru ROP Severozápad a členem představenstva RRA. V
rámci možností se zúčastňuji i dalších akcí ÚK.
29 056 Kč 1) Finanční výbor ZÚK: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Prostudování příslušných
materiálů. Aktivní přístup a spolupráce na kontrolní činnosti.
2) Majetková komise RÚK: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Seznámení a prostudování
materiálů připravených majetkovým odborem a odborem dopravy a silničního hospodářství.
3) Dozorčí rada Severočeské divadlo: Plná docházka. Nepřítomnost jen v čase dovolené. Aktivní průběžná
kontrolní činnost.
4) Zastupitel ÚK: Plná docházka. Prostudování dostupných materiálů a konzultace jednotlivých bodů na
klubu.

osobni_podpora
Jednání na SŽDC Praha k programu re:Start - 6/2 a pak na KÚ s Ing. Trojnou k re:Start a memorandu k východnímu nádraží
Děčín, 11/2 jednání s L. Trojnou v Děčíně na vých. nádraží (re:Start)
Prezentace projektů z Ústeckého kraje členům Evropské komise - re:Start na MMR Praha (s náměstkem Rybákem) 13/2,
Účast na jednání komise pro zahraniční vztahy v Děčíně (Dr.Horák) 8/4, Terezínská tryzna - aktivní účast (s hejtmanem a J.
Sachetovou) 19/5, účast na Dopravní konferenci BESIP v Clarionu v Ústí nad Labem (s náměstkem Komínkem) 29/5, aktivní
účast a spolupořadatelství XX. Mezinárodního hudeb.festivalu 13/6 - 16/6 Č. Kamenice, Děčín, Pirna, Hřensko, Bad Schandau
(s J. Sachetovou, Dr. Horákem aj.), podpis Memoranda k budoucímu využití uvolněných ploch děčínského východního nádraží
(s hejtmanem a M. Trojnou) 17/6, dále podpis OHK v Děčíně 25/6, HSR ÚK v Mostě (s G. Nekolovou) 3/7, SŽDC Praha 16/7
Přijetí delegace Ostróda Polsko (host Ústeckého kraje) v Děčíně 30/8 (s M. Volfem), aktivní účast a prezentace Ústeckého
regionu a SMO na Českých dnech v Zakarpatí (pořádal Ústecký kraj - náměstek Matouš, M. Volf) v Užgorodu na Ukrajině přednášející na finanční konferenci 5/9 až 7/9, ...
Spolupráce na vytvoření krajské otevřené datové platformy a jednání s jednotlivými aktéry v této věci. Spolupráce na přípravě a
nastavení projektu SMART Akcelerátor II.Zapojení do poradního výboru projektu UJEP „SMART ITI“. Spolupráce a jednání s
dotčenými institucemi v problematice splavnění Labe a rozvoji přístavišť pro malá vodní plavidla. Příprava zapojení Ústeckého
kraje do Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Jednání o transformaci sdružení právnických osob Terezín město
změny. Jednání o narovnání závazků mezi Ústeckým krajem a RRA a.s. Účast na pracovních jednáních k problematice
strukturálně postižených regionů, realizaci programu RESTART a přípravy záměrů transformace uhelných regionů v rámci EU

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, krajem podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně
statutární město Most).
podíl na programech POV, regionálního rozvoje, výboru ŽPZ
Zastupování kraje navenek a plnění povinností daných z. č. 129/2000 Sb. a dalšími relevantními předpisy, svolávání a řízení
zastupitelstva a rady. Od ledna do konce září 2019 absolvováno téměř 400 jednání a akcí, a to jak na území kraje, tak v
zahraničí. Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. odborná fóra), krajem podporovaných (např. akce
Rodinného stříbra Ústeckého kraje), či těch, kterým byla udělena záštita hejtmana (např. konference Krajské zdravotní, a.s.,
sportovní a kulturní akce) a dalších, pořádaných převážně obcemi (oslavy výročí obcí apod.) či soukromými subjekty (např.
otevření nového závodu firmy Nexen Tire).
Mezinárodní turnaj Bechtěreviků v bowlingu - březen 2019. Vzpomínkové setkání u příležitosti narozenin TGM - březen 2019.
Výročí úmrtí kpt. Otakara Jaroše - březen 2019. 16. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdr.
postižením ČR MOSTY 2019 - březen 2019. Seminář ÚK pro osoby zdr. postižené a seniory - duben 2019. Konference
handicap - duben 2019. Účast na konferenci Smart region - duben 2019. Benefiční koncert DD Žatec - květen 2019. Slavnostní
zahájení XVII. ročníku Krajských sportovních her uživatelů Domovů pro osoby se zdr. postižením - Teplice - květen 2019.
Rallye Ostrov Tisá - květen 2019. Gerontologické dny a Seminář zpřístupňování památek pro osoby zdr. postižené - květen
2019. Turnaj v bowlingu Bechtěreviků - květen 2019. Konference Domácí násilí z pohledu psychologa, lékaře, terapeuta,
etopeda - červen 2019. Zahradní slavnost Petrohrad - sobota 15. 6. 2019. Paralympijské hry biatlon - víkend 20. - 21. 6. 2019.
Konference Stop and Stay na zámku Krásný Dvůr - září 2019. Zahradní slavnost DPS V. Březno - září 2019. SR DADP na
zámku v Klášterci n. Ohří - září 2019. Dětské farmářské dny - MŠ Fugnerova - září 2019. DSUP Louny, Zahradní slavnost - září
2019. Mistrovství světa Street Dance show, Disco Dance show a Světový pohár Disco Dance Danceshock 2019 - září 2019.
Českosaské pohraničí bez bariér - konference v Drážďanech v sobotu 28. 9. 2019. 1. roční soutěžní výstavy králíků o Cenu
hejtmana ÚK ve Vroutku - sobota 5. 10. 2019. Bowling Bechtěrevici - sobota 9. 11. 2019
Účast 24.8. 2019 na výstavě ,, Země živitelka " v Českých Budějovicích . Přítomnost na Krajských dožínkách 7.9.2019 v
Peruci. Dne 13.9.2019 účast na zahájení výstavy ,, Zahrada Čech v Litoměřicích.
Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. odborná fóra), krajem podporovaných (např. akce Rodinného
stříbra Ústeckého kraje), či těch, kterým byla udělena záštita hejtmana.
Podporované akce: Talenty pro firmy T-PROFI, kterou pořádá Hospodářská komora ČR na podporu posilování polytechnické
výuky.

Účast na akcích v oblasti kultury- divadelní představení, koncerty, hudební festivaly ( Porta, Hudební festival v ČK, atd.).
Přednost mají akce Rodinného stříbra ÚK.
Osobní podpora a návštěva akcí Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Vinařské Litoměřice.
Děčínská Kotva.
Interporta 19 - Ústí nad Labem.
Tour de Feminin - Krásná Lípa.
Velká letní cena Ústeckého kraje.
Zahrada Čech.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem.

Činnost zastupitele: Návštěva níže uvedených akcí, komunikace a debata s občany na témata ÚK.¨
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18.09.2019 09:45:36 FOLDYNA Jaroslav

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

24 214 Kč

200%

48 428 Kč

0%

0 Kč

Za orchidejemi Českého středohoří - Litoměřice
Architektura ve službách první republiky - Ústí nad Labem
Křížová cesta - Chomutov
Superfestival zdraví - Most
Africká muzejní noc a trhy s čerstvým exotickým ovocem - Děčín
Veletrh vzdělávání v knihovně - Ústí nad Labem
50. výročí přistání na měsíci - Chomutov
Střekovské hudební léto - Ústí nad Labem
Dny evropského dědictví - Chomutov
48 428 Kč Vedení Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, vedení Dopravní komise, člen Komise pro
zahraniční vztahy, účast na setkání představitelů měst a obcí ÚK, jednání s vedoucím oddělení Regionálního
centra Západ Odboru pro sociální začleňování, účast na konferenci Vodní cesty pro 21. století, účast na
akcích ke Dni osvobození.

Page 1

Jednání s ministrem průmyslu na téma resocializace vodního díla Milada po rekultivaci a spolupráce s PKÚ na vytváření
podmínek resocializace, spolupráce s ministerstvem kultury na řešení problematiky památkové péče v oblasti Terezína, jednání
s ministrem zdravotnictví a premiérem na téma zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku a řešení situace přeshraniční
spolupráce při zajištění zdravotní péče, jednání s ministrem dopravy a životního prostředí ohledně zajištění splavnosti Labe a
vybudování vodního díla v Děčíně.

Podklad pro přiznání mimořádné
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18.09.2019 14:44:35 HAMBÁLEK Josef

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1390

19.09.2019 13:18:33 HANKO Dominik

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

1400

23.09.2019 15:02:59 HANZA Hynek

člen výboru

rok 2019

14 528 Kč

200%

29 056 Kč

0%

0 Kč

1378

18.09.2019 10:33:49 HONZL Karel

předseda komise

rok 2019

23 003 Kč

200%

46 006 Kč

0%

0 Kč

1382

18.09.2019 12:37:36 HORÁČEK Stanislav

člen výboru

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1407

25.09.2019 07:39:23 HORÁK Jaroslav

předseda komise

rok 2019

23 003 Kč

200%

46 006 Kč

0%

0 Kč

1399
1366

23.09.2019 14:52:41 HRABÁČ Marek
17.09.2019 12:03:06 HYŤHOVÁ Tereza

člen komise
předseda komise

rok 2019
rok 2019

7 264 Kč
15 739 Kč

200%
200%

14 528 Kč
31 478 Kč

0%
0%

0 Kč
0 Kč

1389
1355
1391

19.09.2019 13:08:04 JANEC Petr
16.09.2019 12:09:02 JEŽEK Bohumil
19.09.2019 16:21:48 KLAŠKA Rudolf

člen komise
člen komise
člen zastupitelstva ÚK

rok 2019
rok 2019
rok 2019

7 264 Kč
21 792 Kč
7 264 Kč

200%
200%
200%

14 528 Kč
43 584 Kč
14 528 Kč

0%
0%
0%

0 Kč
0 Kč
0 Kč

1350

16.09.2019 10:47:25 KLIKA Martin

1. náměstek hejtmana

rok 2019

106 539 Kč

0%

0 Kč

100%

106 539 Kč

14 528 Kč Člen sportovní komise. Aktivní účast na komisích. Aktivní účast na jednaní SPRŠ, zájmových spolků
Šluknovského výběžku a sportovních akcí kraje.
82 326 Kč 100% účast na jednání výboru a zastupitelstva, účast na akcích pořádaných ÚK (např. Olympiáda dětí a
mládeže, Zahrada Čech, Dance Shock 2019), návštěvy a zájem o problematiku příspěvkových organizací
ÚK, jednání v rámci spolupráce město - kraj, účast na jednání BR ÚK, účast na jednání komise pro
bezpečnost AKČR, schůzky a jednání v rámci personálního auditu ÚK, další aktivity spojené s funkcí
krajského zastupitele.
29 056 Kč Pravidelná účast na jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči. Členství a účast v komiksy Smart region
Ústeckého kraje. Členství a účast při zasedání školské rady za zřizovatele ÚK při Gymnaziu Teplice.

Pravidelná účast na akcích podporovaných z fondu kraje. Například Lední škola bruslení.

46 006 Kč Předseda legislativně právní komise, zde projednávány návrhy do RUK a ZUK na přísedící krajského soudu provádění pohovorů se zájemci a jejich doporučování pro jednání ZUK.
Člen finančního výboru, účast 100 %
Člen komise pro regionální rozvoj.
Za ÚK člen správní rady Destinační agentury Dolní Poohří. Pravidelní účast na jednáních a účast na
regionálních akcích o víkendech (den Ohře, slavnosti cibule)
Členství ve správní radě MAS Vladař, zde účast na všech jednáních,
Předseda rozhodovací komice MAS Vladař, zde rozhodování o přidělování dotací pro rozvoj regionu (rozvoj
venkova a IROP).Člen Rady Severočeského sdružení obcí.
Pravidelná účast na jednáních TJ Tatran Podbořany, z.s. a prezentace ÚK., účast na konferenci ÚKFS a
OFS Louny.
14 528 Kč účast na jednání kulturního výboru, jednání s organizacemi zřízené krajem - muzea, ZUŠ, knihovny

Jako předseda Rozhodovací komice MAS Vladař aktivní rozhodování o alokaci prostředků z Programu rozvoje venkova a
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 1).
Provádění kontroly čerpání prostředků IROP1 a IROP2
Provádění kontroly čerpání prostředků z dotace ÚK pro MAS Vladař.

Účast na akcích pořádaných ÚK např. Olympiáda dětí a mládeže, Zahrada Čech, Dance Shock 2019, pokládání věnců a uctění
památky našich osvoboditelů, podpora a reprezentace ÚK na akcích pořádaných PO ÚK v sociální oblasti např. Cesta k nám,
SH Tuchořice

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně statutární
město Teplice).

účasti na kulturních akcí spolufinancované Ústeckým krajem, aktivní podpora připravované rekonstrukce budovy muzea ve
Varnsdorfu a VOŠ, SŠ Bratislavská ve Varnsdorfu
Osobní pomoc
46 006 Kč RSDr. J. Horák - předseda Komise pro zahraniční vztahy RÚK
Komise pro zahraniční vztahy zasedala 4 x za rok 2019 (18.2. Jirkov; 8.4. Děčín Libverda; 10.6 v Ústí n. L. a ve dnech 17.5 - 21.5.2019 na 48. ročníku na Mistrovství ČR floristů - Děčínská kotva zámek Děčín (rodinné stříbro ÚK)
23.9.2019 v Ústí n. L.),
-člen Kontrolního výboru ZÚK
Ve dnech 13.6. -16.6.2019 na 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu ve hře big-bandů Česká Kamenice - Děčín
-člen Komise pro rozvoj cestovního ruchu RÚK
(rodinné stříbro ÚK)
-člen výboru BK Arme Děčín
Osobně zastoupen v organizačním štábu za ÚK (10 x)
-člen školského výboru SZTS Děčín - Libverda
Osobní ùčast na akcích pořádaných krajem, včetně spoluprace na přípravě
14 528 Kč Aktivní činnost - legislativně pravní komise, ùčast na dalších jednaních
Energetické forum
31 478 Kč 1.10.2019 - Energetické forum
Výjezdní zasedání do Mostu -Chánov- 1.3. 2019 - návštěva ministryně prác. a soc. věcí (konference na téma - Labské léto
sociálně vyloučené lokality)
Výjezdní zasedání komise pro regionální rozvoj (1x omluvena) (Např. Most, Úštěk, Most, Krupka, Ústí nad
Labem) - všechna jednání jsou výjezdní
Komise pro sport
Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, podporovaných krajskou i obecní samosprávou.
14 528 Kč Účast na jednáních komise pro národnostní menšiny.
Častá účast na akcích rodinného stříbra ÚK a dalších kulturních akcích.
43 584 Kč Pravidelná účast na zasedáních komisí - RVVI, finanční komise, Komise pro Smart Region Ústecký kraj.
Učastním se v mimopracovní době několika akcí podporovaných Ústeckým krajem.
14 528 Kč Působím aktivně v komisi pro regionální rozvoj kraje. Účastním se výjezdových zasedání v rámci kraje. V
rámci působnosti komise jsou projednávány materiály s širokým rozsahem týkajicí se většiny oblastí
udržitelného rozvoje kraje. Snažím se o naplňování a prosazování zásad udržitelného rozvoje kraje a akčního
plánu kraje. Osobní podpora akcí ÚK. Účast na aktualizacích uzemních plánů. Podpora regionů a obcí v
rámci návaznosti na udržitelný rozvoj kraje.
jednání na uhelné platformě v Bruselu – přealokace finančních prostředků na MMR na uhelné regiony (MSK, KV, ÚK)
106 539 Kč Destinační Agentura Krušné hory o.p.s. – předseda správní rady
Asociace Krajů - místopředseda komise sociální
Jednání se zástupkyní vládního zmocněnce ÚK – příprava projektů do Restartu
Člen rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (zástupce za AK)
Projednání výstupů a doporučení z analýzy vykazování zdravotních výkonů u p.o. v oblasti sociální (úspora finančních
Předseda sdružení - Terezín město změny
prostředků pro zřizovatele)
Leden 2019
Závěrečná konference k projektům ÚK – Cesta a Transfer (123 mil. Kč do Ústeckého kraje na vznik
pracovních míst)
Brno- vyjednávání s MMR o projektu Restart s Karlovarským a Moravskoslezským krajem – finanční
prostředky na pracovníky Restartu
Exekuce – kulatý stůl a výjezd do ÚK s rektorem UK Tomášem Zimou

Jednání s vedením firmy Severní energetická a.s. – finanční podpora firmy pro ÚK
Účast na jednání ve sněmovně s poslanci – zajištění finančních prostředků na sociální služby na rok 2019 (jednání za asociaci
krajů)

Únor 2019
Jednání na radě vlády pro koordinaci protidrogové problematiky vyjednávání o financování služeb +
centralizace financování
Jednání s ing. Firlou o zastupování UK v Bruselu na uhelné platformě – příprava strategie na platformu
Jednání se starosty ze Šluknovského výběžku Mgr. Džumanová – financování, bezpečnost v SVL,
zdravotnictví
Kulatý stůl v ÚK- exekuce, bezpečnost – s rektorem UK Tomášem Zimou (ÚK- muzeum)
Výjezdní zasedání výboru pro sociální politiku a výboru zdravotnictví PS PČR – v Mostě – návštěva Chánova
a Janova

1360

16.09.2019 23:50:22 KOCÁNEK Marek

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

14 528 Kč

1358

16.09.2019 16:20:11 KOMÍNEK Jaroslav

náměstek hejtmana

rok 2019

106 539 Kč

0%

0 Kč

100%

106 539 Kč

106 539 Kč

1379

18.09.2019 10:46:07 KOSSAKOWSKI Vladimír

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

14 528 Kč

1401

24.09.2019 09:23:46 KOVÁČOVÁ Darina

člen komise

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

14 528 Kč

1380

18.09.2019 10:48:07 KRASTENICSOVÁ Radmila

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

82 326 Kč

1418

27.09.2019 11:00:31 KUBERA Jaroslav

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

6 053 Kč

200%

12 106 Kč

0%

0 Kč

1396

22.09.2019 11:48:40 KULHÁNEK Jiří

člen výboru

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

Březen 2019
Řízení asociace krajů v oblasti sociální v Jihlavě – jednání se zástupci MPSV o dofinancování sociálních
služeb v ÚK
Jednání s Karlovarským krajem na MŽP v Praze – náměstkyně ministra Berenika Peštová – řešení emisních
povolenek a investice do krajů z poplatků
Jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR v ÚK – PhDr. Bartoš-možné legislativní
změny
Jednáníčinnost
na raděv vlády
protidrogové
problematiky
vyjednávání
o financování
Aktivní
komisipro
prokoordinaci
rozvoj cestovního
ruchu.
Účast na všech
jednáních
komise proslužeb
rozvoj +
cestovního
ruchu. Činnost v rámci pracovní skupiny k personálnímu auditu - účast na pravidelných schůzkách, jednání s
vedoucími odborů, studie dokumentů.
Řešení nepředvídatelných a nenadálých situaci s neplánovaných ukončení zasmluvněné autobusové dopravy
v oblastech Lounsko, Žatecko, Podbořansko, Vejprtsko, Litoměřicko kdy dopravce “Busline” bezprecedentně
přestal plnit smlouvu.
Aktivní účast na jednání výkoného výboru ECRN.
Jednání v dopravní sekci euroregionu.
Účast na jednání Dozorčí rady DSÚK.
Zastupitel ZUK, člen výboru národnosních menšin. Účast na akci Barevný region ( návštěvník ). Studování
materiálů a podkladů pro ZUK, spolupráce s MO ANO Teplice pro zpracování podkladů a případné
spolupráce s v rámci město / kraj. Účast na jednání klubu.
Neúčast na ZUK a výboru bohužel nejsem schopen doložit protože nevedu patřičnou evidenci.
Účast na Technodays pořádaných v Chomutově
Práce ve školské radě na stavební škole v Kadani
Výjezdní zasedání komise v Děčíně, uspořádání výjezdního zasedání komise zahraničních vztahů a valné
hromady Euroregionu Krušnohoří v Jirkově, Dny dopravního podniku v Chomutově
- účast na jednání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ÚK (100%)
- účast na jednání Komise pro sport a volný čas
- účast na jednání CZESHY (Unie školských asociací)
- účast na pravidelné poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných ÚK; na poradě k financování škol
- účast v Konkursní výběrové komisi (předsedkyně komise)
- členka poroty soutěže Moderní škola 4,0
- účast na společném jednání zástupců zdravotních škol ÚK
- účast na jednání Komise pro přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora
mládeže"
- zastoupení a doprovod čínské delegace z města Huangshan z partnerské provincie Anhui
- pravidelná účast na jednání Školské rady Gymnázia Litvínov a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední
školy zdravotnické v Ústí nad Labem
- účast na Veletrhu obchodních příležitostí v Chomutově
- účast při předávání cen v soutěžích pořádaných ÚK: Děčínská vlna, GASTROLABE, O Zlatou kuklu
společnosti SIAD, Juniorský maraton, Soutěž kadeřníků a krejčí, Dětská porta ÚK, Stavíme ptačí budky,
Moderní škola, Krušnohorský regiofest, Garden party, Labe Aréna Račice, Dobrý list komory
- účast na akci SOKRATES - Regionální veletrh středního vzdělávání
- pravidelná návštěva škol a školských zařízení zřizovaných ÚK
- účast na 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti v Opavě

Účast na slavnostním zahájení podzimního veletrhu Zahrada Čech

Aktivní účast na výběrových řízeních DSÚK, SÚS.
Účast na jednání ECRN.

K těmto akcím jako zastupitel a člen výboru národnostních menšin nemám .Nicměne jako člen výboru národnostních menšin
jsem se účastnil jednání v rámci barevného regionu.

Účast na vyhlášení nejlepšího sportovce roku v kraji
Účast na charitativní akci Krása pomáhá dětem
Účast na konferenci sociálních služeb ve spolupráci s Ústeckým krajem Jak zvládnout stres a nevyhořet
- účast na Letní olympiádě dětí a mládež v Libereckém kraji (23. 6. - 28. 6. 2019)

Aktivní činnost při přípravě legislativních změn, sloužících k rozvoji regionu.
12 106 Kč Aktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské,
republikové i mezistátní, kdy pozice předsedy Senátu PČR jsou relevantní zkušenosti přenášeny do činnosti
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje.
14 528 Kč Aktivní účast ve finančním výboru s několika konkrétními podněty k rozpočtu a hospodaření Ústeckého kraje. Aktivní činnost při přípravě legislativních změn v oblasti sociálních dávek na bydlení.
Jednání s řediteli středních škol zřizovaných krajem, které provádí svou činnost na území města Kadaně a s
tím i spojená vzájemná spolupráce na rozvoji těchto škol. Jednání se spolky, které zajišťují sociální
problematiku v rámci Ústeckého kraje v oblasti sociálního bydlení a protidrogové tématiky.
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Podklad pro přiznání mimořádné

KUTNER Zdeněk

člen výboru

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1381

18.09.2019 12:35:54 LAIBL Radim

člen komise

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1353

16.09.2019 11:39:15 MATĚJKA Miroslav

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1408

25.09.2019 09:06:00 MATOUŠ Zdeněk

náměstek hejtmana

rok 2019

106 539 Kč

0%

0 Kč

100%

106 539 Kč

1394

20.09.2019 08:54:01 MEJSTŘÍKOVÁ Lubomíra

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1363

17.09.2019 08:27:17 MIKL Vlastimil

předseda komise

rok 2019

23 003 Kč

200%

46 006 Kč

0%

0 Kč

1375

18.09.2019 10:09:30 MIKLOŠOVÁ Drahomíra

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

1373

17.09.2019 21:53:12 NEDVĚDICKÝ Petr

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

14 528 Kč

200%

29 056 Kč

0%

0 Kč

1409

25.09.2019 09:25:12 PIMPARA Jiří

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1352

16.09.2019 11:23:36 RICHTER Jan

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

1377

18.09.2019 10:18:21 RYBÁK Stanislav

náměstek hejtmana

rok 2019

106 539 Kč

0%

0 Kč

100%

106 539 Kč

1395
1371

20.09.2019 10:45:54 RYCHTAŘÍK Milan
17.09.2019 14:05:51 SACHETOVÁ Jitka

člen komise
uvolněný člen Rady ÚK

rok 2019
rok 2019

7 264 Kč
96 854 Kč

200%
0%

14 528 Kč
0 Kč

0%
100%

0 Kč
96 854 Kč

1383

18.09.2019 14:09:10 SVOBODA Zbyněk

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

14 528 Kč

200%

29 056 Kč

0%

0 Kč

1385

19.09.2019 09:37:04 SYKÁČEK Jaroslav

předseda komise

rok 2019

8 475 Kč

200%

16 950 Kč

0%

0 Kč

1402

24.09.2019 09:33:10 ŠKUDRNOVÁ Jana

člen výboru

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1387

19.09.2019 12:34:14 ŠMÍD Petr

náměstek hejtmana

rok 2019

106 539 Kč

0%

0 Kč

100%

106 539 Kč

1413

27.09.2019 08:05:01 ŠTEJNAR Radek

neuvolněný člen Rady ÚK

rok 2019

31 478 Kč

200%

62 956 Kč

0%

0 Kč

1367

17.09.2019 12:56:26 TOMÁŠOVÁ Pavla

člen výboru

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1349

16.09.2019 10:45:20 URBÁNEK Petr

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

1406
1419

25.09.2019 07:29:27 VÁVRA Tomáš
27.09.2019 11:13:08 VODIČKA Jaroslav

člen zastupitelstva ÚK
člen zastupitelstva ÚK

rok 2019
rok 2019

7 264 Kč
14 528 Kč

200%
200%

14 528 Kč
29 056 Kč

0%
0%

0 Kč
0 Kč

1361

17.09.2019 07:48:22 VODSEĎÁLEK Pavel

předseda výboru

rok 2019

82 326 Kč

0%

0 Kč

100%

82 326 Kč

1359

16.09.2019 19:09:18 VOMÁČKA Petr

člen zastupitelstva ÚK

rok 2019

7 264 Kč

200%

14 528 Kč

0%

0 Kč

14 528 Kč Proaktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na obecní a krajské úrovni samosprávy, zejména v
oblasti činnosti Komisí RÚK – Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
14 528 Kč Aktivní účast na Radě pro rozvoj lidských zdrojů, jejíž jsem členem, účast na MUNI WORLD Conference v
Izraeli, kde jsem zastupoval Ústecký kraj, aktivní účast v Destinační agentuře Dolní Poohří, kde jsem členem,
jednání o technických klubech, jakožto projektu Ústeckého kraje, aktivní činnost v klubové i regionální
akademii v Teplicích, která je podporovaná Ústeckým krajem
14 528 Kč Účast na jednání krajského zastupitelstva za které je odměna přiznávána. Nepřítomnost 1x ( nemoc ). Účast
na jednání majetkové komise jako člen, 2x nepřítomnost ( povolán na vojenské cvičení )
106 539 Kč Pravidelná účast na SR UJEP. Účast na Komisi RÚK pro rozvoj cestovního ruchu. Pravidelná účast na
Redakční radě. Pravidelná účast na Správní radě ČŠ. Správní rada DA Dolní Poohří - červen 2019. Komise
pro reg. rozvoj, zemědělství a venkov - Ještěd - říjen 2019

14 528 Kč - Člen Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
- Člen Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje
- Činnost zastupitele o víkendu - zvyšování kvalifikace, tj. účast v komplexním vzdělávacím programu pro
volené představitele obcí a měst v roce 2019, získání certifikátu - Zastupitel v kurzu - Finanční řízení
samospráv
46 006 Kč 100% účast na jednání komise Životního prostředí, , celkem 6x aktivní místní šetření k EIA, které schvalovala
komise ŽP, 90% účast na zasedání Výboru pro sociální věci, 100% účast na zasedání výboru Pro ŽP a
zemědělství ÚK. .
82 326 Kč Člen Regionální rady soudržnosti Severozápad
Člen Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje
Člen Pracovní skupiny k vyhodnocení závěrů personálního auditu ÚK
Člen předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka
Předsedkyně komise Rozvoj lidských zdrojů při HSRM
Účast na akcích CSP Litoměřice
Účast na výjezdním zasedání členů vlády ČR a předsedů a členů výborů Parlamentu ČR
29 056 Kč Účast na společných jednáních města Ustí nad Labem a KÚ v programu Smart Cities, dle možností účast na
jednáních Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Komise pro rozvoj cestovního ruchu.
14 528 Kč - účast na jednáních výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL v roce 2019
- účast na akcích pořádaných rumburskou pobočkou Oblastního muzea v Děčíně v roce 2019
- předávání cen a účast na některých akcích podporovaných ÚK (Tour de Femini, Tour De Zeleňák, atd.)
82 326 Kč - účast na akcích Ústeckého kraje
- řízení výboru a předávání info zastupitelstvu ÚK
- navázání spolupráce s městy v Albánii, kdy jsou připravena partnerská města pro Ústí nad Labem - Korce,
Chomutov - Tepelene a Krupka - Berrati
- navázání spolupráce v Albánii region Vlore s Ústeckým krajem
106 539 Kč Účast na všech jednáních zastupitelstva a všech jednání RÚK (kromě jedné-dovolená v zahraničí); jednání a
agrární komorou a účast na soutěži Potravina kraje Přemysla Oráče (březen, květen);
jednání na ministerstvech a se zástupci Moravskoslezského a Karlovarského kraje k přípravě Uhelné
platformy (leden, únor, březen) včetně přípravy Memoranda o společném postupu;
reprezentace kraje na zdravotnických seminářích a konferencích (v podstatě každý měsíc); reprezentace
kraje na akcích v celém kraji sobotách a nedělích (akce hasičů, měst a příspěvkových organizací v podstatě
každý měsíc nejméně 2); zastupování kraje na jednáních zastupitelstev měst (např. Litoměřice červen, září);

Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, krajem podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně okres Louny).

- účast na kempu talentované mládeže 2019 podporované krajem, Dočesné 2019, Slavností cibule v Račeticích 2019,
Císařském dni v Kadani, akcí v Jimlíně, Barmanské show v Žatci (záštita hejtmana, akci jsem dokonce uváděl), spolupráce při
budování cyklostezky podél Ohře na úseku Žatec - Nechranická přehrada, spolupráce při kotlíkových dotacích v rámci
ochrany životního prostředí
Účast na 43. ročníku veletrhu Zahrada Čech.
Účast na Region a GO 2019 - leden 2019. Účast na veletrhu v Lipsku - leden 2019. Veletrh Reisemese Dresden - leden 2019.
Výroční zasedání Destinačního fondu ČŠ - únor 2019. Veletrh Holliday World - únor 2019. Kníže Clary, 75. narozeniny - sobota
23. 3. 2019. Předání cen vítězům projektu 3 ZOO - duben 2019. Plavební stupeň Děčín aneb konec přešlapování - duben 2019.
Zahrada Čech - duben 2019. ÚL Zoo - zahájení letní sezóny- sobota 13. 4. 2019. 26. plenární zasedání rady NP ČŠ - duben
2019. Pietní akt k udělení památky obětí popravených v Malé pevnosti Terezín - květen 2019. Otevření lanového parku TP květen 2019. LeaderFEST 2019 - květen 2019. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Liblicích
- květen 2019. Den záchranářů - sobota 15. 6. 2019. Podnikatelské fórum ÚK "Mezinárodní spolupráce ÚK v centru Evropy" červen 2019. Memorial Air Show - sobota 22. 6. 2019. Služební zahraniční cesta do Baku - 5. - 8. 7. 2019. ME juniorů v
rychlostní kanoistice Račice - sobota 13. 7. 2019. Návštěva Vladimirské oblasti - 15. - 18. 7. 2019. 48. Mistrovství ČR v
požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru ČR a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v
požárním sportu - 30. - 31. 8. 2019 (sobota). Služební zahraniční cesta na Ukrajinu - 5. - 8. 9. 2019. 15 let založení MAS Český
sever - září 2019. Energetické fórum ÚK 2019 - říjen 2019. Labská cyklostezka Dobříň - říjen 2019. Předávání značky
spokojený zákazník ÚK - říjen 2019. Zahraniční služební cesta EXPO Čína - 5. 11. - 10. 11. 2019
- Účast na výstavě Superfestival zdraví 2019 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě p.o. Ústeckého kraje
- Účast na Závodě dračích lodí 2019 na Matyldě v Mostě
- Účast na Zahradě Čech 2019 v Litoměřicích

Účast na zahájení Krajských dožínek v Peruci, na zahájení Zahrady Čech v Litoměřicích, účast na vyhlášení Soutěže Vesnice
roku 2019 v LIpové Předseda výběrové komise dotace na Odpady 2019.
Účast na výběrových řízeních veřejných zakázek ÚK za klub ODS

Účast na akcích konaných pod společnou záštitou Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem

- předávání cen a účast na některých akcích podporovaných ÚK (Tour de Femini, Tour De Zeleňák, atd.)

- účast na akcích ÚK

osobní účast na akcích spojených s realizací Podpory rozvoje technického a přírodovědného vzdělávání; účast na seminářích
ke stipendijnímu programu pro vzdělání lékařských i nelékařských oborů; účast na komisích veřejných zakázek v Podpoře
technického a přírodovědného vzdělávání, na komisích veřejných zakázek ve zdravotnictví včetně zakázek Zdravotnické
záchranné služby; získávání finančních prostředků pro krajský akční plán;

aktivníé účast komise SMART
14 528 Kč jedna omluvená absence z důvodu konání městského zastupitelstva. Místopředseda komise SMART ÚK
srpen, záštita Libochovice "Umíme se bavit" září, záštita Workshop na téma Hornického regionu Krušnohoří, v Muzeu Most
96 854 Kč Účast "DUCHCOVSKÝ VIADUKT" , Vyhlášení "OSOBNOST ROKU ÚK za rok 2018 /únor 2019, Pravidelná
účast na výboru pro kulturu a památkovou péči - celoročně 2019, Účast na akci Přemysl Oráč, Stadice,
Terezínská Tryzna - květen 2019, Zahájení i. ročníku Kulturního fóra ÚK, červen 2019, Účast na Krajských
dožínkách v Peruci, září 2019, Účast na zahájení Workshopu na téma Hornického regionu
Krušnohoří/Erzgebirge mezi sv. dědictvím /1998/2019/, září 2019, Zahájení Výstavy Zahrady Čech, září 2019.
29 056 Kč účast na zasedání kontrolního výboru a dopravní komise. Dozorčí rada divadla Ústí n. L. Dozorčí rada
Regionální rozvojové agentury.
Jednání - SŽDC - VRT, Úřad Ústeckého kraje- kamionová doprava Střekov, HSR-Ú - rozvoj Ústí n. L., ČVUT
FD - Děčín, ČD a.s.- železniční doprava v Ústeckém kraji
Magistrát Ústí n. L.- prezentace Technopark Ústí- Střekov,
účast Smart konference - Chomutov, Podnikatelské fórum - Litoměřice, valná hromada RRA
16 950 Kč Aktivní organizování schůzí Výboru RÚK pro cestovní ruch se zaměřením na poznávání atraktivních míst
Ústeckého kraje, aktivní spolupráce na naplňování mezinárodní spolupráce mezi Vladimirskou gubernií a
Ústeckým krajem (např.pořádání stezky odvahy pro děti z RF), aktivní spolupráce se Severočeskou
vědeckou knihovnou Ústí nad Labem ( např.,slavnostní otevření poradenského a edukačního střediska),
aktivní spolupráce s Gymnáziem Rumburk, aktivní spolupráce se ZUŠ Rumburk, aktivní spolupráce s
Dětským domovem Lipová (např.účast na rozloučení s létem)
14 528 Kč Vysoká účast a aktivní příprava na zasedání výboru (řádně omluvena jednou z důvodu čerpání dovolené).
Totéž platí i u zasedání Zastupitestva ÚK.
106 539 Kč člen Výboru Regionální rady ROP Severozápad
člen Redakční rady Krajských novin Ústeckého kraje
člen Pracovní skupiny Fondu ÚK
člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport
člen Pracovního týmu IROP 2021 – 2027 pro oblast vzdělávání
člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK
člen Výkonného výboru spolku Labe aréna, z.s.
člen Komise Smart Region ÚK
člen Rady programu Erasmus+
člen Konkursní komise
člen Hodnotící komise
a řada dalších
62 956 Kč Průběžná účast na akcích Českého svazu dobrovolných hasičů, soutěže.
Účast a na Okresním zasedání ČSV v Chomutově -řešení krajských dotací pro včelaře.
Pravidelná účast v sociálním výboru. Účast na Konferenci o sociálních službách v Jirkově září 2019.
14 528 Kč Účast na jednáních Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, účast na výjezdovém
zasedání (červen 2019).
14 528 Kč Zástupce kraje v dozorčí radě DSÚK (místopředseda - bezplatná funkce, aktivní účast na jednáních DR)
Člen Kontrolního výboru ZÚK (místopředseda, aktivní účast na všech jednáních a prováděných kontrolách,
řízení jednání KV v nepřítomnosti předsedkyně)
Člen zastupitelského klubu Hnutí ANO2011 (místopředseda - bezplatná funkce, aktivní účast na všech
zasedáních
a na přípravě stanovisek klubu)
14 528 Kč Aktivní činnost v komisi ŽP, účast na akcích pod záštitou UK,
29 056 Kč Aktivní účast na jednáních a souvisejících aktivitách na úrovní obecní a krajské samosprávy.
82 326 Kč aktivita na pravidelných zasedáních výboru pro národnostní menšiny, účast na všech jednáních. Zastupování
kraje na akcích národnostních menšin v Ústeckém kraji o sobotách nedělích. Zastupování na akcích kraje na
které jsem delegován, jako zástupce Ústeckého kraje, včetně účasti na akcích organizovanými občanskými
sdruženími, národnostními menšinami. Pravidelná účast na jednání představenstva společnosti Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., dozorčí rada Severočeského divadla s.r.o. Ústí nad Labem.
Zabezpečování vydání Zpravodaje národnostních menšin Ústeckého kraje, vyhlášení středoškolského
studenta národnostních menšiny žijícího v Ústeckém kraji. Kulturní akce Barevný region pro národnostní
menšiny z Ústeckého kraje. Účast na poradě neziskových organizací organizovaných Romským
koordinátorem k propagaci kulturních akcí organizovaných národnostními menšinami, spolupráce při
zabezpečování kulturních, společenských akcí.
14 528 Kč Zastupitel Ústeckého kraje, člen Výboru pro zdravotnictví ÚK, člen Dozorčí rady KZ a.s. - aktivní činnost,
100% účast.
Průběžná jednání se starostou Dolní Poustevny, jednání s ostatními starosty šluknovského výběžku na téma
"zdravotnictví".
Člen Správní rady České švýcarsko, o.p.s. jejímž spoluzakladatelem je Ústecká kraj.
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Návštěva představeních Severočeského divadla opery a baletu v Ústí n. L.
Návštěva atletické Grand Prix Ústí n. L.

aktivní zapojení se do soutěže Český med pořádané a vyhodnocované na Zahradě Čech v Litoměřicích (zlatá a stříbrná
medaile)

Účast na několika kulturních a sportovnich akcí, kde je partnerem ÚK.
-navazovaní mezinárodní spolupráce ve školství
-navazovaní mezinárodních vztahů
-organizování sportovních soutěží, např. „Olympiáda dětí a mládeže“
-kulturní činnost
-krajská soutěž „Moderní škola 4.0“
-mezinárodní, republikové sportovní soutěže
-organizování ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“
-podpora pro rozvoj výukových programů
-organizování významných akcí a projekty, zařazené do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, např. „Mistrovství Evropy
juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice“
a řada dalších
příprava projektu na podporu rozvoje Cykloturistiky a Singltreků pilotní projekt, podpora projektu v rozpočtu na 2020.

Účast na akcích financovaných ÚK, mimo jiné: Mládí s filharmoniky, Janovský sedmiboj, Zahrada Čech, výstavy v Galerii
výtvarného umění v Mostě.
Příspěvky do měsíčníku Listy Ústeckého kraje

Účast na komisích, dotace odpadového hospodářství UK
Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. odborná fóra), krajem podporovaných (např. akce Rodinného
stříbra Ústeckého kraje), či těch, kterým byla udělena záštita hejtmana.
Podpora získávání finančních prostředků z fondu Ústeckého kraje, jednotlivých statutárních měst pro akce národnostních
menšin, na kterých se aktivně zúčastňuji. Například přehlídky Romské kultury organizované Romskými spolky, přehlídka
Romských souborů v Ústeckém kraji, oslav Lunárního roku po celém Ústeckém kraji organizované Vitnamskou komunitou,
oslava zahájení školního roku organizovaného Vitnamskou komunitou Ústí nad Labem ve spolupráci se starostkou městského
obvodu město střed. Fotbalový turnaj Vitnamské komunity pro celý Ústecký, Liberecky kraj. Pravidelné kulturní a společenské
akce Bulharské národnostní menšiny, Slovenské, Maďarské národnostní menšiny. Podpora a získávání finančních prostředků
na různé festivaly Romské komunity, přehlídky tanečních, pěveckých soutěží. Kulturní a společenské akce Ruské, Ukrajinské
národnostní menšiny. Hodně akcí organizovaných Židovskou obcí Teplice, k židovské kultuře, akce pro mládež, školy
zaměřené na besedy a výklad holokaustu.
Osobní účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem, podporovaných krajskou i obecní samosprávou (převážně sokres
Děčín).

