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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 6. 2. 2008 od 10:00 hodin do 12:50 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/24Z/2008
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení:
1.
Ing. Jan Řehák (ODS) - předseda návrhové a volební komise
2.
RNDr. Václav Špilar (ČSSD)
3.
František Stibor (KSČM)
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 2/24Z/2008
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. Ladislava Hrušku (ODS)
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
2.

Jaroslava Foldynu (ČSSD)

(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/24Z/2008
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 24. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
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(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 4/24Z/2008
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z I. volebního období 2000 – 2004
1. Usnesení č. 21/24/2004 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
2. Usnesení č. 49/9Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 55/9Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
4. Usnesení č. 57/9Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
5. Usnesení č. 24/12Z/2006 C Změny v rejstříku škol a školských zařízení
6. Usnesení č. 31/15Z/2006 B Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem v oblasti školství
7. Usnesení č. 35/15Z/2006 B Dotační program „Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2007“
8. Usnesení č. 36/15Z/2006 C Dotační program „Sport a volný čas 2007“
9. Usnesení č. 47/16Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
10. Usnesení č. 52/17Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
11. Usnesení č. 65/17Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
12. Usnesení č. 68/17Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
13. Usnesení č. 69/17Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
14. Usnesení č. 17/18Z/2007 B Dotační program „Sport a volný čas 2007“ – přidělení dotací
15. Usnesení č. 19/18Z/2007 B Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007 přidělení dotací
16. Usnesení č. 20/18Z/2007 B Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2007
17. Usnesení č. 21/18Z/2007 B Změna \"Zásad zajištění regionálních funkcí knihoven v
Ústeckém kraji\"
18. Usnesení č. 37/18Z/2007 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
19. Usnesení č. 47/18Z/2007 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
20. Usnesení č. 54/18Z/2007 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
21. Usnesení č. 22/19Z/2007 B „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje pro období 2007 – 2013“
– přidělení dotací pro rok 2007
22. Usnesení č. 28/20Z/2007 B Program I - Preventivní programy realizované školami,
školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi - přidělení dotace
23. Usnesení č. 29/20Z/2007 B Dodatek ke smlouvě o neinvestiční dotaci v rámci „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2007“ – schválení
24. Usnesení č. 48/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 68/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 71/20Z/2007 C Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 72/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 73/20Z/2007 B Nakládání s majetkem
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Usnesení č. 23/21Z/2007 B Dotační program „Sport a volný čas 2007“ – přidělení dotace
Usnesení č. 24/21Z/2007 C Dotační program „Sport a volný čas 2008“
Usnesení č. 27/21Z/2007 B Dotační program aktivního života Pažit - přidělení dotace
Usnesení č. 28/21Z/2007 B Dotační program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2008
Usnesení č. 29/21Z/2007 B Doplnění usnesení v Programu podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2007 – přidělení dotací
Usnesení č. 30/21Z/2007 C Oprava v Programu podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007 –
2013
Usnesení č. 31/21Z/2007 B Dotační program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2008
Usnesení č. 33/21Z/2007 B Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Usnesení č. 37/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 38/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 40/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 41/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 42/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 45/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 49/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 50/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 54/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 58/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 61/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 63/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 70/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 72/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 74/21Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 84/21Z/2007 B-01 Nakládání s majetkem
Usnesení č. 25/22Z/2007 B Program aktivního života Pažit - přidělení dotace
Usnesení č. 26/22Z/2007 B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 803/2007 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje uzavřené dne 21.6. 2007
Usnesení č. 27/22Z/2007 B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 791/2007 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje uzavřené dne 27.6. 2007
Usnesení č. 28/22Z/2007 B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 810/2007 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje uzavřené dne 26.9. 2007
Usnesení č. 29/22Z/2007 B Dotační Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje na rok 2008
Usnesení č. 36/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 39/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 40/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 42/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 43/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 45/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 47/22Z/2007 C Nakládání s majetkem
Usnesení č. 52/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
Usnesení č. 60/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
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67. Usnesení č. 62/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
68. Usnesení č. 70/22Z/2007 B Nakládání s majetkem
69. Usnesení č. 8/23Z/2007 D Zřízení „Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“ a
„Zásady pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje“
70. Usnesení č. 13/23Z/2007 B IV. Návrh na doplnění počtu členů představenstva
společnosti Krajská zdravotní, a. s.
71. Usnesení č. 15/23Z/2007 B VI. Návrh na doplnění počtu členů dozorčí rady společnosti
Krajská zdravotní, a. s.
72. Usnesení č. 22/23Z/2007 B Návrh Programu rozvoje ekologické výchovy na rok 2008
73. Usnesení č. 23/23Z/2007 D Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok
2007 v režimu de minimis
74. Usnesení č. 27/23Z/2007 B Dodatek smlouvy o neinvestiční dotaci č. 565/2007 v rámci
programu regionální kulturní činnosti na rok 2007 - obec Chlumec
75. Usnesení č. 29/23Z/2007 B Odkup akcií RRA ÚK a.s.
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z I. volebního období 2000 – 2004
1. Usnesení č. 64/27/2004 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
z II. volebního období 2004 – 2008
2. Usnesení č. 26/5Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
3. Usnesení č. 88/6Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30.06.2008
4. Usnesení č. 38/7Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
5. Usnesení č. 47/8Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
6. Usnesení č. 52/8Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
7. Usnesení č. 55/8Z/2005 B-01 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
8. Usnesení č. 58/9Z/2005 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30.09.2008
9. Usnesení č. 45/11Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30.09.2008
10. Usnesení č. 54/11Z/2006 C Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 15.03.2008
11. Usnesení č. 62/12Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2009
12. Usnesení č. 64/12Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 30.06.2008
13. Usnesení č. 50/16Z/2006 C Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.10.2008
14. Usnesení č. 55/16Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.12.2008
15. Usnesení č. 60/16Z/2006 B Nakládání s majetkem Ústeckého kraje na 31.03.2008
16. Usnesení č. 46/19Z/2007 B Nakládání s majetkem na 30.09.2008
17. Usnesení č. 42/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.03.2008
18. Usnesení č. 69/20Z/2007 B Nakládání s majetkem na 30.04.2008
19. Usnesení č. 21/21Z/2007 B Návrh podpory zápisu Českosaského Švýcarska do
Přírodního seznamu Světového dědictví UNESCO na 28.02.2008
20. Usnesení č. 64/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.05.2008
21. Usnesení č. 73/21Z/2007 B Nakládání s majetkem na 30.09.2008
22. Usnesení č. 83/21Z/2007 C Nakládání s majetkem na 31.03.2008
23. Usnesení č. 48/22Z/2007 B Nakládání s majetkem na 31.03.2008
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/24Z/2008
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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b e re na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 22. 11. 2007 do 16. 1. 2008.
(Hlasování: 40 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/24Z/2008
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b ere na vědom í
zprávu ředitelky Mgr. Lydie Šťastné o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 38 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 7/24Z/2008
Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2007.
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/24Z/2008
Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmana
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci fondu hejtmana
Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5.
B ) ro zho d lo
a ) o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Obec Hora Sv. Šebestiána
IČ: 00261866
sídlo: Hora Svatého Šebestiána Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82
výše celkem dotace: 3 102 000,- Kč
názvy projektů (akcí): Úprava pozemní komunikace
b)

o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: RELAX AKTIV CLUB BLATNO o.s.
IČ: 28561031
sídlo: Chomutov, Blatno 118, 430 01
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výše dotace: 650 000,- Kč
název projektu (akce): Aktivní relaxace
c)

o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu hejtmana:
žadatel: Ortopedické centrum
IČ:
25410075
sídlo: Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51, 400 03
výše dotace: 300 000,- Kč
název projektu (akce): Vinařské Litoměřice 2008

(Hlasování: 31 – 0 – 9) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/24Z/2008
Žádosti o finanční příspěvky z Fondu hejtmana – revokace usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 8/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008.
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/24Z/2008
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d l o
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 20 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů
zastupitelstva kraje.
B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Josef Ajchler, nar. 7. 12. 1943, bytem Václavovská 1327/22, Děčín 6,
JUDr. Jaromír Jahoda, nar. 7.11.1944, bytem Jizerská 2924/24, Ústí nad Labem.
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 13. 2. 2008
(Hlasování: 39 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 11/24Z/2008
Projednání podnětu občana Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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podnět občana Ústeckého kraje, Jiřího Krejzy mladšího, doručený Ústeckému kraji dne
22. 1. 2008 ve věci odstoupení zastupitelů ze Zastupitelstva Ústeckého kraje II. Volebního
období 2004 -2008 z důvodu, že zastupitelé tvoří Organizovaný zločin a tvoří tak hrozbu pro
demokracii v republice.
B) n e s o u h l a s í
s tvrzeními tvořícími obsah podnětu, a to včetně přiloženého textu
v úplném znění a ústavní stížnosti.

trestního oznámení

C)

konstatuje,
že vzdání se mandátu je věcí každého člena Zastupitelstva Ústeckého kraje a rozhodování o
této skutečnosti nenáleží do pravomoci zastupitelstva dle příslušných ustanovení zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

D)

doporučuje
Radě Ústeckého kraje zvážit uplatnění právních kroků, popřípadě tyto uplatnit, v souvislosti
s podáními pana Jiřího Krejzy, která směřují proti Ústeckému kraji a jeho orgánům.

(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 12/24Z/2008
Prohlášení zastupitelstva ke svobodě a demokracii
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
p ro h la šu j e ná sl ed ují cí
„Žijeme v demokratické společnosti, jejímž základem je svoboda názorů a myšlenek. Tato
svoboda však nesmí být zaměňována za násilí v žádné podobě vůči komukoliv, kdo
demokratické principy uznává a respektuje. Důrazně odsuzujeme veškeré projevy násilí, byť
by byly prováděny jen formou výhrůžek.“
(Hlasování: 39 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 13/24Z/2008
Dopravní obslužnost drážní – stanovení rozsahu dopravní obslužnosti od roku 2009
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhodlo
stanovit dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou pro
území Ústeckého kraje pro roky 2009 - 2026 tak, že za základní dopravní obslužnost ve
veřejné osobní drážní dopravě Ústeckého kraje jsou považovány vlaky dle předloženého
materiálu.
B) pověřuje
JUDr. Milana France, člena Rady Ústeckého kraje, jednáním s Českými drahami, a. s. o
uzavření smlouvy na následující období dle předloženého materiálu a ostatními objednateli
dopravy v okolních krajích o spolupráci na přeshraničních linkách drážní dopravy.
(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 14/24Z/2008
Žádost obce Doubice o výjimku z podmínek POV ÚK 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

sch valuje
výjimku z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 pro Obec Doubice
s novým termínem dokončení projektu „Rekonstrukce a obnova historického hřbitova“ do
30. 4. 2008.
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 15/24Z/2008
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na ÚPD
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
udělení výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. prodloužení termínu
dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování,
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:
1. Změna územního plánu sídelního útvaru Ryjice do 30. 11. 2008
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 16/24Z/2008
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – předložení žádostí o globální granty a
projektů technické pomoci na MŠMT
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s obsahovým záměrem globálních grantů v oblastech podpory 1.1 Zkvalitnění počátečního
vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v Ústeckém kraji.

B)

souhlasí
s návrhem projektů technické pomoci pro zajištění výkonu funkce Zprostředkujícího subjektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 17/24Z/2008
Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy na dodatky ke smlouvám již poskytnutých dotací z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro
subjekt a projekt :
1. Obec Stebno IČO: 00264229
Sídlo: Stebno č.p 22. , 400 02 Ústí nad Labem
Projekt: realizace stavby dokončené v roce 2007 „Vodovod Stebno - Suchá “
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Dolánky nad Ohří IČO: 46772731
Sídlo: Dolánky nad Ohří č.p. 31, 411 82 Doksany
Projekt: vyhotovení PD stavby „Dolánky - kanalizace“
Výše dotace: 368 635 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Kladruby IČO: 00266388
Sídlo: Kladruby č.p. 29 , 415 01 Teplice
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kladruby – kanalizace a ČOV“
Výše dotace: 210 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Město Košťany IČO: 00266400
Sídlo: Teplická č.p. 297 , 417 23 Košťany
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Košťany - Hampuš“
Výše dotace: 430 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Obec Jiřetín pod Jedlovou IČO: 00261416
Sídlo: Vinařská č.p. 32 , 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Projekt: vyhotovení PD stavby „Splašková a dešťová kanalizace Děčínská ulice“
Výše dotace: 360 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Městys Peruc IČO: 00265331
Sídlo: Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
Projekt: vyhotovení PD stavby „Kanalizace Oldřichova ulice – II.etapa“
Výše dotace: 221 900 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
7. Městys Peruc IČO: 00265331
Sídlo: Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
Projekt: vyhotovení PD stavby „Telce - ČOV a kanalizace“
Výše dotace: 364 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
8. Město Lovosice IČO: 00263991
Sídlo: Školní č.p. 2, 4410 30 Lovosice
Projekt: vyhotovení PD k ÚR „Generel odvodnění města Lovosice“
Výše dotace: 343 140 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
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9. Obec Rtyně nad Bílinou IČO: 00266574
Sídlo: Rtyně nad Bílinou č.p. 34, 417 62 Teplice
Projekt: vyhotovení PD k ÚR a SŘ „Splašková kanalizace, včetně přípojek “
Výše dotace: 675 500 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
10. Obec Libouchec IČO: 00266833
Sídlo: Libouchec č.p. 211 , 4403 35 Libouchec
Projekt: vyhotovení PD „Kanalizace Libouchec – 4. etapa, stoka A-A“
Výše dotace: 210 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
11. Obec Martiněves IČO: 00264024
Sídlo: Martiněves č.p. 24, 4411 19 Martiněves
Projekt: vyhotovení PD „Kanalizace Martiněves a Radešín – výtlaky a čerpací šachty “
Výše dotace: 290 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
12. Obec Těchlovice IČO: 00269697
Sídlo: Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín
Projekt: vyhotovení PD „Kanalizace a ČOV Těchlovice “
Výše dotace: 374 500 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
13. Obec Dobkovice IČO: 00261246
Sídlo: Dobkovice č.p. 101, 407 03 Dobkovice
Projekt: vyhotovení PD pro ÚŘ „Odkanalizování obce Dobkovice - I. etapa “
Výše dotace: 308 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
14. Obec Růžová IČO: 00556017
Sídlo: Růžová č.p. 60, 407 14 Arnoltice
Projekt: vyhotovení PD „ČOV a kanalizace Růžová “
Výše dotace: 245 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
15. Obec Lkáň IČO: 00832162
Sídlo: Lkáň č.p. 83, 411 15 Třebívlice
Projekt: realizace stavby „Změna trasy zásobního vodovodního řadu pro obec Lkáň“
Výše dotace: 273 570 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ uzavření dodatků smluv u již přiznaných dotací
z „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro subjekt a projekt takto:
1. Ke smlouvě č. 84/2005/FVH, uzavřenou s obcí Vlastislav, dodatek č. 1 - změna termínu
dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 31. 10. 2008
2. Ke smlouvě č. 1076/2006, uzavřenou s obcí Horní Podluží, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 31. 3. 2008.
3. Ke smlouvě č. 1172/2007, uzavřenou s obcí Velké Březno, dodatek č. 1
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- úprava účelu poskytnuté dotace.
4. Ke smlouvě č. 1736/2007, uzavřenou s obcí Chuderov, dodatek č. 1
- změna termínu dokončení projektu z 31. 12. 2007 na 30. 4. 2008.
Poskytnutí dotací a platnost dodatků smluv u již poskytnutých dotací je podmíněno uzavřením
smluv, jejichž návrhy jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 18/24Z/2008
Zrušení vyhlášeného „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji na rok 2007 a 2008“ pro rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
„Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok
2007 a 2008“ v jeho části vyhlášené pro rok 2008.
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 19/24Z/2008
Projednání „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na rok 2008 až
2013“ slučitelného s Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na
období 2007 -2013
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
rok 2008 – 2013.
(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 20/24Z/2008
Schválení změny usnesení č. 25/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodu A) a přijetí rozhodnutí o
uzavření smluv o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace v souladu se vzorem uvedeným
v příloze
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sc hva lu j e
uzavření „Smluv o poskytnutí investiční / neinvestiční dotace“ (projekty z roku 2006)
v souladu se vzorem obsaženým v předloženém materiálu s těmito subjekty :
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
240 000,-Kč
IČ 70914214
OVO FRUKT, s. r. o., Most – Vtelno, 434 01 autopošta Most
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje –
Aktuálním poskytováním informací přispívat k účinným rozhodovacím procesům všech
cílových skupin a k přípravě na EAFRD 2007 -2013
Vodička Aleš
291 765,-Kč
IČ 49070894
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Letná 1760/4, 405 02 Děčín
Obnova vyhořelého seníku na farmě Lesná
Zima Martin
206 400,-Kč
IČ 47774444
Vlastislav 75, 411 14 Vlastislav
Obnova střechy kravínu K96 v obci Teplá
Benešová Helena
480 000,-Kč
IČ 64028623
Bukovice 20, 415 01 Teplice
Pěstování a zpracování konopí
Bioetanol Sever, odbytové družstvo
120 000,-Kč
IČ27270467
Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice
Odbytové družstvo Bioetanol Sever – sdružením zemědělců do odbytového družstva řešit
zvýšení efektivity výroby a zlepšení ekonomiky zemědělských subjektů v ÚK
B) schva luje
změnu usnesení č. 25/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007, přičemž usnesení se mění tak, že:
1) v bodu A) usnesení č. 25/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007 se za slovem „usnesení“ čárka
nahradí tečkou a slova „pokud bude splněna podmínka souhlasného vyjádření komise ve
smyslu čl. 88 odst.3 Smlouvy o ES k Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji na rok 2007 a 2008“ se vypouští .
Podpora bude vyplacena níže uvedeným subjektům (projekty z roku 2007) na základě
„Smluv o poskytnutí investiční / neinvestiční dotace“ uzavřenými v souladu se vzorem
obsaženým v předloženém materiálu:
Krajská agrární komora Ústeckého kraje, OVO FRUKT, s. r. o., Most – Vtelno, 434 01
autopošta Most
Výše dotace: 300 000,- Kč
Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany
Výše dotace: 75 000,- Kč
Bioetanol Sever, odbytové družstvo, Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice
Výše dotace: 100 000,- Kč
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 21/24Z/2008
Návrh na vyplacení příspěvků na hospodaření v lesích za rok 2007 v režimu de minimis
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 22/20Z/2007 ze dne 27.6.2007 v bodu A/8
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8. Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11Jirkov, IČ 25029967
Výše příspěvku 2 784 300,- Kč
č. 19/21Z/2007 ze dne 26.9.2007 v bodech A/11, A/27
11. STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1, 434 69 Most, IČ 00266094
Výše příspěvku 1 716 830,- Kč
27. Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11Jirkov, IČ 25029967
Výše příspěvku 680 880,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu na hospodaření v lesích.
B) ro z hoduj e
o uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na hospodaření v lesích v režimu
de minimis pro subjekty uvedené v bodu A) tohoto usnesení a to v rozsahu dle předložených
žádostí.
C) schva luje
vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ obsažený v předloženém materiálu.
D) uk ládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválených dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: dle schválení závěrečného účtu ÚK za rok 2007
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 22/24Z/2008
Prohlášení záměru k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
„Prohlášení záměru k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť“, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Panu Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit překlad „Prohlášení záměru
k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť“ a jeho zaslání Vládnímu
prezídiu Chemnitz Svobodného státu Sasko.
Termín: 20. 2. 2008
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 23/24Z/2008
Rozdělení dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
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Radě Ústeckého kraje předložit návrh na navýšení dotačních prostředků pro Program podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2008.
Termín: 30. 4. 2008
(Hlasování: 30 – 4 – 11) návrh byl přijat

Usnesení č. 24/24Z/2008
Rozdělení dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A ) s ch val uj e
1. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, těmto žadatelům:
Projekt č. 1
Název projektu: Výročí 300 let založení obce Františkov nad Ploučnicí
Žadatel: OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ
IČ: 00555941
Sídlo: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.7. 2008.
Projekt č. 4
Název projektu: KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁBAVNÝ PROGRAM
Žadatel: Město Meziboří
IČ: 00266086
DIČ: CZ00266086
Sídlo: Nám. 8 května 341, 435 13 Meziboří
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20.12. 2008.
Projekt č. 7
Název projektu: Swingová Roudnice (cyklus koncertů a festival – 7. ročník)
Žadatel: Město Roudnice nad Labem pro Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11. 2008.
Projekt č. 8
Název projektu: Františkánské léto
Žadatel: Město Kadaň
IČ: 00261912
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10. 2008.
Projekt č. 12
Název projektu: 24. NÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ FEDO 2008
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Žadatel: Město Štětí
IČ: 00264466
DIČ: CZ00264466
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 15
Název projektu: Kulturní léto 2008 spojené s oslavou 690 let trvání obce a obnovou
tradice vinobraní po 100 letech
Žadatel: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.10. 2008.
Projekt č. 25
Název projektu: 10. ročník mezinárodního loutkového festivalu
Žadatel: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10. 2008.
Projekt č. 32
Název projektu: Postoloprtské slavnosti 2008 – 6. ročník
Žadatel: Město Postoloprty pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Města Postoloprty
IČ: 00265403
DIČ: 203-00265403
Sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.7. 2008.
Projekt č. 39
Název projektu: Celostátní soutěž amatérského filmu s mezinárodní účastí 41.
STŘEKOVSKÁ KAMERA
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.3. 2008.
Projekt č. 40
Název projektu: XII. ročník Mezinárodního jazz&blues festivalu Ústí nad Labem 2008
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 150.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11. 2008.
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Projekt č. 45
Název projektu: 39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11. 2008.
Projekt č. 47
Název projektu: 42. ročník Mezinárodního festivalu country&western a trampské písně
PORTA 2008
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko Ústí n.L., p.o.
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Ve výši: 100.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 55
Název projektu: 44. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena
Žadatel: Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice
IČ: 00266621
DIČ: CZ00266621
Sídlo: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 19.7. 2008.
Projekt č. 80
Název projektu: XVII. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla DIVADELNÍ DĚČÍN – DIVADELNÍ TŘEBÍČ
Žadatel: Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o.
IČ: 00261238
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.6. 2008.
Projekt č. 83
Název projektu: 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH A SVATOJAKUBSKÁ CÍTOLIBSKÁ
POUŤ
Žadatel: Městys Cítoliby
IČ: 00556262
DIČ: CZ00556262
Sídlo: Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.8. 2008
Projekt č. 87
Název projektu: Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov
Žadatel: Město Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
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Sídlo: Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12. 2008.
Projekt č. 88
Název projektu: THE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL LITVÍNOV 2008
Žadatel: Město Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Sídlo: Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 89
Název projektu: XVII. Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa v Ústeckém kraji
Žadatel: Misslareuth 1990. Mitte Europa
IČ: 68780451
DIČ: cz68780451
Sídlo: Špalíček, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 43, 350 02 Cheb
Kancelář: Severočeská filharmonie Teplice, Mírové nám. 2950, 415 28 Teplice
Ve výši: 300.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.12. 2008.
Projekt č. 98
Název projektu: LÉTO S DIVADLEM V KRUPCE
Žadatel: Město Krupka
IČ: 00266418
DIČ: CZ00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31.10. 2008.
Projekt č. 127
Název projektu: Jirkovská hornická pouť 2008
Žadatel: Město Jirkov pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
IČ: 00261904
DIČ: CZ00261904
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.9. 2008.
Projekt č. 129
Název projektu: Festival amatérských hudebních, tanečních a pěveckých souborů a
skupin
Žadatel: Město Lom
IČ: 00266035
Sídlo: nám. Republiky 13, 435 11 Lom
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 25.10. 2008.
Projekt č. 135
Název projektu: Festivalové léto na Vodním hradě v Budyni nad Ohří
Žadatel: Město Budyně nad Ohří
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IČ: 00263427
DIČ: CZ00263427
Sídlo: Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 10.8. 2008.
Projekt č. 137
Název projektu: Krajské kolo celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů
Žadatel: Obec Chlumec
IČ: 00391387
Sídlo: Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15.7. 2008.
Projekt č. 146
Název projektu: Osecké slavnosti 2008
Žadatel: Město Osek
IČ: 00266558
DIČ: CZ00266558
Sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.11. 2008.
Projekt č. 147
Název projektu: Vejprtské slavnosti 2008
Žadatel: Město Vejprty
IČ: 00262170
DIČ: CZ00262170
Sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20.9. 2008.
Projekt č. 149
Název projektu: LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2008
Žadatel: Město Louny pro Vrchlického divadlo, p.o.
IČ: 00265209
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 16.4. 2008.
Projekt č. 156
Název projektu: III. Ročník mezinárodního festivalu HRAJEME S ORFFEM
Žadatel: Město Louny pro Základní uměleckou školu Louny
IČ: 00265209
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20.11. 2008.
Projekt č. 172
Název projektu: BELINENSIS 2008
Žadatel: Město Bílina
IČ: 00266230
18

Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 12.11. 2008.
Projekt č. 174
Název projektu: Václavská pouť - Lovosice
Žadatel: Město Lovosice pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko Lovoš v Lovosicích
IČ: 00263991
Sídlo: Školní 2, 410 30 Lovosice
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28.10. 2008.
Projekt č. 175
Název projektu: V. ročník Litoměřického loutkového festivalu
Žadatel: Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 00263958
DIČ: CZ00263958
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 50.000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30.5. 2008.
2 . poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) 1., 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

(Hlasování: 41 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 25/24Z/2008
Rozdělení dotací v rámci Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů
a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva lu j e
1. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční dotace, následujícím žadatelům:
1) Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice
Žadatel: Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice
Sídlo: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621
DIČ: CZ00266621
Ve výši: 2 600 tisíc Kč.
2) Název projektu: Činnost profesionálního souboru - DOCELA VELKÉ
DIVADLO LITVÍNOV v roce 2008
Žadatel: Jana Galinová – Agentura F – Docela velké divadlo
Sídlo: ul. J. Žižky 1616 / 12, 434 01 Most
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IČ: 12802310
DIČ: CZ5456121473
Ve výši: 400 tisíc Kč.
3) Název projektu: Zájezdová a kulturně vzdělávací činnost v rámci regionu
Ústeckého kraje a České republiky
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad Labem, p.o.
Sídlo: Velká Hradební 2336 / 8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ0081531
Ve výši: 1 000 tisíc Kč.
4) Název projektu: Program aktivit Severočeského divadla opery a baletu
v Ústí nad Labem
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem, p.o.
Sídlo: Velká Hradební 2336 / 8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ:CZ 0081531
Ve výši: 5 200 tisíc Kč.
5) Název projektu: Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti
Městského divadla v Mostě
Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol.s.r.o.
Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
IČ: 27275701
DIČ: CZ27275701
Ve výši: 3 800 tisíc Kč.
2. poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedeným žadatelům za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.
B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) 1., 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008

(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 26/24Z/2008
Rozdělení finančních prostředků k zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na
rok 2008
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
přidělení finančních prostředků
na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
v Ústeckém kraji na rok 2008, v souladu s § 11, odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon), takto:
1. Statutární město Děčín
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
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IČO: 00261238
pro Městkou knihovnu Děčín, příspěvkovou organizaci
IČO: 64679454
ve výši: 1 630 tis. Kč
2. Město Chomutov
se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO: 00261891
pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova,
příspěvkovou organizaci
IČO: 00360589
ve výši: 1 010 tis. Kč
3. Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
pro Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci
IČO: 00360627
ve výši: 1 570 tis. Kč
4.

Město Louny
se sídlem: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČO: 00265209
pro Městskou knihovnu Louny, příspěvkovou organizaci
IČO: 65108477
ve výši: 770 tis. Kč

5. Město Žatec
se sídlem: Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO: 00265781
pro Městskou knihovnu Žatec, příspěvkovou organizaci
IČO: 49123742
ve výši: 300 tis. Kč
6. Statutární město Most
se sídlem: Radniční ul. 1, 434 69 Most
IČO: 00266094
pro Městskou knihovnu Most, příspěvkovou organizaci
IČO: 00080713
ve výši: 710 tis. Kč
7.

Statutární město Teplice
se sídlem: Náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice
IČO: 00266621
pro Regionální knihovnu Teplice, příspěvkovou organizaci
IČO: 00361216
ve výši: 990 tis. Kč

B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Usnesení č. 27/24Z/2008
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/23Z/2007 ze dne 19. 12. 2007,
B) sta no ví
v souladu s § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ
400 02, IČ 60279524,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 557, o 9 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od níže
uvedených akcionářů:
Statutární město Most

7 kusy akcií

Město Jirkov

2 kusy akcie

C) uk ládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s.v počtu 9 kusů, za cenu v maximální výši 29 000,-Kč za jednu akcii.
Termín: 29. 2. 2008
(Hlasování: 33 – 2 – 8) návrh byl přijat
Usnesení č. 28/24Z/2008
Projekty rekonstrukce silnic II. a III. třídy uplatněné v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
projekty, které budou uplatněny v rámci priority 3.1 Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad:
-

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice
II/219, III/22310, rozpočet projektu 170 200 tis. Kč

-

Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice
II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258, rozpočet projektu 186 900 tis.
Kč

-

Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina – Kozly – kř.I/15,silnice
II/257, rozpočet projektu 113 600 tis. Kč

-

Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice –
Havraň, silnice II/251, rozpočet projektu 157 800 tis. Kč

-

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec
n.O., silnice II/224, II/568, rozpočet projektu 291 800 tis. Kč
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-

Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranic kraje, silnice
II/229, rozpočet projektu 269 500 tis. Kč

-

Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště – Rusová,
silnice II/224, rozpočet projektu 147 300 tis. Kč

B)

schva luje
spolufinancování projektů uvedených v bodu A) tohoto usnesení v celkové výši cca 101
milionů Kč.

C)

zmo c ňu j e
náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialu k podání žádostí o dotace na realizaci
projektů uvedených v bodu A) v rámci priority 3.1 Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad.
Termín: průběžně

(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 29/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemkové parcely p.p.č. 240/1 o výměře 1271 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemkové parcely p.p.č. 240/2 o výměře 865 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemkové parcely p.p.č. 240/4 o výměře 290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území
- pozemkové parcely p.p.č. 240/5 o výměře 587 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany:vnitřní lázeňské území
- pozemkové parcely p.p.č. 240/7 o výměře 513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany:vnitřní lázeňské území
- pozemkové parcely p.p.č. 240/8 o výměře 409 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany:vnitřní lázeňské území
- pozemkové parcely p.p.č. 240/9 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, způsob ochrany:vnitřní lázeňské území
- budovy č.p. 2940, část obce Teplice, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: vnitřní
lázeňské území, na parcele p.p.č.240/1
- budovy bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území, na
parcele p.p.č.240/2
to vše v katastrálním území Teplice, obec 567442 Teplice., zapsaných na LV č. 8386 Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6784-23/06 Ing.
Vítězslava Veselého ze dne 20. 1. 2006: 19.000.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 19.000.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 2.900.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
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Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace, IČ: 00829048, k datu ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2.
Usnesení č. 30/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ čl. II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Františkovi a Anně
Prchalovým, bytem Starý Březenec 61, Jirkov, PSČ 431 11, a to:
- pozemek: p.p.č. 422/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 599/4 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
(pozemek p.č. 422/2 byl oddělen z pozemku p.č. 422 o výměře 30588 m2 a pozemek p.č.
599/4 byl oddělen z pozemku p.č. 599 o výměře 2604 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 602-69/2007 ze dne 9. 7. 2007)
obec Jirkov, k.ú. Březenec, zapsané na LV č. 884 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 8.608,--Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2008

3.
Usnesení č. 31/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st.p.č. 118 o výměře 784 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 897 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 898 o výměře 1957 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 905/1 o výměře 10123 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
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pozemek: p.p.č. 906/3 o výměře 265 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- budova: část obce Janov, č.p. 70, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 118
vše v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, zapsaných na LV č. 828 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 5780/060/07 ze dne
9.1.2007 a č. 6031/311/07 ze dne 9.8.2007 soudního znalce Miluše Doležalové:
2.350.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.350.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 705.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
-

(Hlasování: 28 – 2 – 9) návrh byl přijat
Usnesení č. 32/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení č. 31/24Z/2008 ze dne 6. 2. 2008.
B) rozhoduje
1. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a
to:
- pozemek: st.p.č. 118 o výměře 784 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 897 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 898 o výměře 1957 m2, druh pozemku: trvalý travnatý porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 906/3 o výměře 265 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
- budova: část obce Janov, č.p. 70, způsob využití: obč. vybavenost na st.p.č. 118
vše v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, zapsaných na LV č. 828 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 6031/311/07 ze dne
9.8.2007 soudního znalce Miluše Doležalové: 2.200.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 2.200.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 660.000,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a
to:
- pozemek: p.p.č. 905/1 o výměře 10123 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, zapsaných na LV č. 828 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 5780/060/07 ze dne
9.1.2007 soudního znalce Miluše Doležalové: 150.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 150.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 0,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
(Hlasování: 39 – 0 – 1) návrh byl přijat

4.
Usnesení č. 33/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne
3.9.2003 a usnesením č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Severočeské vodárenské
společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, a to:
- splašková kanalizace (potrubí z PVC DN 300 – 623,5 m), rekonstruovaná v roce 2000,
povolena kolaudačním rozhodnutím ze dne 28.11.2000, v k.ú. Ryjice a k.ú. Neštěmice za
kupní cenu 18.523,-Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace
Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice 1, 403 31
Ryjice, IČ: 72753536.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 5. 2008

5.
Usnesení č. 34/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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B)

o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň,
se sídlem Mírové náměstí čp. 1, Kadaň, IČ: 00261912 na budoucí darování (převod)
nemovitostí, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2330/1 o výměře max. 475 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: část p.p.č. 2330/2 o výměře max. 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: část p.p.č. 2258/2 o výměře max. 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
- pozemek: část p.p.č. 2258/3 o výměře max. 1290 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň,
obec Kadaň, k.ú. Kadaň zapsané na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
- pozemek: část p.p.č. 104/85 o výměře max. 1700 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Kadaň, k.ú. Tušimice zapsané na LV č. 1726 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2008

6.
Usnesení č. 35/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litoměřice,
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města, se sídlem Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice, IČ: 00263958, a to:
- budova: část obce Předměstí, č.p. 657, způsob využití: obč. vybavenost na p.p.č. 1182
- budova: část obce Předměstí, č.p. 594, způsob využití: bydlení na p.p.č. 1181
- pozemek: p.p.č. 1182 o výměře 541 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1181 o výměře 283 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1183 o výměře 222 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1184 o výměře 542 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 1185 o výměře 309 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice a předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Základní škola speciální, Základní škola praktická a
Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, IČ: 62770233 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
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Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2008

7.
Usnesení č. 36/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1410/12 o výměře 592 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1422 o výměře 1389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, 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,
- pozemek: p.p.č. 910/2 o výměře 1124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 944 o výměře 5401 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Počeplice, 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,
- pozemek: p.p.č. 223/1 o výměře 13676 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Sulejovice, k.ú. Sulejovice, 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 uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4482/2007 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 1410/12 o výměře 592 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1422 o výměře 1389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, 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,
- pozemek: p.p.č. 910/2 o výměře 1124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 944 o výměře 5401 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Počeplice, 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,
- pozemek: p.p.č. 223/1 o výměře 13676 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Sulejovice, k.ú. Sulejovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2008

8.
Usnesení č. 37/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2573/6 o výměře 1499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ULT/3590/2007 a
doložky dle předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 2573/6 o výměře 1499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
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obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2008

9.
Usnesení č. 38/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 348/1 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Nové Sedlo, k.ú. Břežany u Žatce, zapsané 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,
- pozemek: p.p.č. 934/1 o výměře 2634 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsané 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,
- pozemek: p.p.č. 1796/2 o výměře 8826 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsané 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 nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 63/2007 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 348/1 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Nové Sedlo, k.ú. Břežany u Žatce, zapsané 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,
- pozemek: p.p.č. 934/1 o výměře 2634 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsané 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,
- pozemek: p.p.č. 1796/2 o výměře 8826 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsané 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,
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2008

10.
Usnesení č. 39/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Žatec, se sídlem
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ 265781, a to:
- pozemek: p.p.č. 4706 o výměře 26773 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
- pozemek: st.p.č. 2535 o výměře 168 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro město Žatec za kupní cenu 267.041,- Kč a předání
uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a
ekologická, Žatec, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Svatopluka Čecha 1180,
438 01 Žatec, IČO: 61357481 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického
práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2008

11.
Usnesení č. 40/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků: Petra
Jelínková (1/2), bytem Svahová 4960, Chomutov, PSČ 430 03 a Marian Novák (1/2),
bytem Krušnohorská 1666, Jirkov, PSČ 431 13, a to:
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- pozemek: st.p.č. 12/2 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
zbořeniště,
- pozemek: st.p.č. 12/3 o výměře 2 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
zbořeniště,
(st.p.č. 12/2 o výměře 40 m2 a st.p.č. 12/3 o výměře 2 m2 byly odděleny ze st.p.č. 12 o
výměře 396 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 146-71/2007 ze dne 19.
9. 2007)
vše v obci Boleboř, k.ú. Svahová, zapsané na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Chomutov pro Petru Jelínkovou (1/2) a Mariana Nováka (1/2) za
kupní cenu 6.363,-- Kč,
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2008

12.
Usnesení č. 41/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, Teplice, 415 95, IČ: 00266621, a to:
- pozemek: p.p.č. 379 o výměře 417 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Teplice, k.ú. Hudcov zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice,
- pozemek: p.p.č. 488/5 o výměře 2418 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 678/6 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Teplice, k.ú. Nová ves u Teplic zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice,
- pozemek: p.p.č. 4289/6 o výměře 10044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice,
- pozemek: p.p.č. 247/2 o výměře 2641 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 249/4 o výměře 217 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan zapsané na LV č. 439 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Teplice pro statutární město Teplice,
za kupní cenu 644.600,--Kč (16 115 m2 – 40,--Kč/m2), a předání uvedených nemovitostí
do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2008

13.
Usnesení č. 42/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 49/18Z/2007 bod B) ze dne 28. 2. 2007

B)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Vlasty Davenetové, bytem
Smetanova 497, Chabařovice, 403 17, a to:
- pozemek: podíl ½ p.p.č. 1686/5 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice zapsaný na LV č. 551 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Vlastu Davenetovou – podíl ½ a
Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových – podíl ½
- pozemek: podíl ½ p.p.č. 1685/15 o výměře 188 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
(pozemek 1685/15 byl oddělen z pozemku p. č. 1685/9 o výměře 5430 m2, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 865-114/2005 ze dne 15. 4. 2005)
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice zapsaný na LV č. 767 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Vlastu Davenetovou – podíl ½ a
Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky–
podíl ½, za kupní cenu 80.000,--Kč a předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 80837 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2008

14.
Usnesení č. 43/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od spoluvlastníků: Jiřina
Šimpachová (4/6), bytem Mlékojedy 91, Litoměřice 1, Petra Příhodová (1/6), bytem
Opletalova 466, Neštěmice, Ústí nad Labem a Klára Šimpachová (1/6), bytem Mlékojedy
91, Litoměřice 1, a to:
- pozemek: p.p.č. 185/7 o výměře 1493 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.p.č. 185/23 o výměře 1002 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsané na LV č. 94 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro J. Šimpachovou (4/6), P. Přihodovou
(1/6) a K. Šimpachovou (1/6) za kupní cenu 231.000,-- Kč,
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2008

15.
Usnesení č. 44/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
nekoupit (nenabýt) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od InterCora, spol. s r.o., se
sídlem: Lochotínská 18, 301 00 Plzeň - město, IČ: 47714018, a to:
- pozemek: p.p.č. 4949/941 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 4949/942 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3436 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro InterCoru, spol. s r.o. za kupní cenu
600,- Kč/m2.

16.
Usnesení č. 45/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007.

B)

rozhoduje
o nenabytí nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 3064/34 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
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obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1423 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu Povodí Ohře, s. p.

17.
Usnesení č. 46/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/21Z/2007 ze dne
26. 9. 2007, a to takto:
nemovitost z vlastnictví paní Drahušky Šmídové a paní Kateřiny Šmídové, a to:
- pozemek: p.p.č. 105/2 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 105 o výměře 515 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití: objekt k bydlení, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 163-157/2006 ze dne 12.6.2006)
obec Malečov, k.ú. Rýdeč, zapsaný na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro paní Drahušku Šmídovou (1/2 podíl) a paní
Kateřinu Šmídovou (1/2 podíl) a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem :
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Dle znaleckého posudku č. 20*2583*07, vypracovaného Ing. Janem Brabcem je cena
směňovaného pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje 266,-Kč. Dle znaleckého posudku č.
18*2581*07, vypracovaného Ing. Janem Brabcem je cena směňovaného pozemku ve
vlastnictví Drahušky a Kateřiny Šmídových 14.600,- Kč. Rozdíl v ceně směňovaných
pozemku tj. 14.334,- Kč bude Ústeckým krajem Drahušce a Kateřině Šmídových doplacen.
se ruší a nahrazuje se
nemovitost z vlastnictví paní Drahušky Šmídové, a to:
- pozemek: p.p.č. 105/2 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 105 o výměře 515 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2.stupně, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 163-157/2006 ze dne
12.6.2006)
obec Malečov, k.ú. Rýdeč, zapsaný na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro paní Drahušku Šmídovou a předání uvedených
nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem : Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Dle znaleckého posudku č. 20*2583*07, vypracovaného Ing. Janem Brabcem je cena
směňovaného pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje 266,-Kč. Dle znaleckého posudku č.
18*2581*07, vypracovaného Ing. Janem Brabcem je cena směňovaného pozemku ve
vlastnictví Drahušky Šmídové 14.600,- Kč. Rozdíl v ceně směňovaných pozemku tj. 14.334,Kč bude Ústeckým krajem Drahušce Šmídové doplacen.
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(Hlasování: 36 – 0 – 2) návrh byl přijat Hlasování společné pro usnesení č. 29/24Z/2008,
30/24Z/2008, 32/24Z/2008 – 46/24Z/2008

18.
Usnesení č. 47/24Z/2008
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. změnu v usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 83/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007 a to
tak, že původní text ve znění:
- „pozemek: st.p.č. 729/3 o výměře 79 m2, druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova (vlastník ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových), způsob ochrany, vnitřní lázeňské územní
- pozemek: st.p.č. 729/7 o výměře 483 m2, druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova, způsob ochrany, vnitřní lázeňské územní
- budova: č.p. 2942, část Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob ochrany,
vnitřní lázeňské územní, na stp.č. 729/7“
se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- „pozemek: p.p.č. 729/3 o výměře 79 m2, druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova (vlastník ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových), způsob ochrany, vnitřní lázeňské územní
- pozemek: p.p.č. 729/7 o výměře 483 m2, druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova, způsob ochrany, vnitřní lázeňské územní
- budova: č.p. 2942, část Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob ochrany,
vnitřní lázeňské územní, na p.č. 729/7“
2. uzavření kupní smlouvy č. 1516/2007 mezi Ústeckým krajem a Ing. Stanislavem
Holubem a MUDr. Hanou Holubovou, oba bytem SHD 573/18, 418 01 Bílina, ve znění
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
(Hlasování: 36 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 48/24Z/2008
Personální změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
rezignaci
Mgr. Dagmar Tesarčíkové
členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje

B)

volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
Mgr. Milana Šťovíčka
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do funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje.
(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 49/24Z/2008
Kontrola na odboru majetkovém Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
závěry kontroly na odboru majetkovém Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 17/24Z/2008 -

Návrhy na poskytnutí dotací a návrhy na dodatky
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Stebno
se sídlem: Stebno č.p. 22, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupená: Jana Turková – starostka obce Stebno
IČ: 00832154
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 916-885859399/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jana Turková – starostka obce Stebno
tel.: 475 215 119
e-mail:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Vodovod Stebno - Suchá“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
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ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: - dva miliony - korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 916-885859399/0800, na základě
předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II. odst. 1 a za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace stavby
„Vodovod Stebno - Suchá“ v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené v dubnu 2006
společností MK Centrum s. r. o., Masarykova 132, Ústí nad Labem, IČ: 49100777, a
krycího listu fakturace stavby ke dni 31. 7. 2007 pro objekt SO 01 Vodojem (dle rozpočtu
1 977 654 Kč, bez DPH) a objekt Zásobní řady (dle rozpočtu 367 104 Kč – bez DPH) ,
v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen
„procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této
smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou
považovány výdaje spojené s realizací projektu po termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po
1. 4. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
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-

-

nájemné s následnou koupí (leasing)
cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný technický ukazatel bylo stanoveno dokončení stavby na základě protokolu
o předání a převzetí stavby, kolaudační rozhodnutí, nebo kolaudační souhlas.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst. 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu
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vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou
Článek V.
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Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace
o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud
nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích
protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob,
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně
před zneužitím a zveřejněním.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2008
ze dne 6 . 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jana Turková
starostka obce Stebno

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad
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Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 40184-0883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Lkáň
se sídlem: Lkáň č.p. 83, 411 15 Třebívlice
zastoupená: Pavel Foriš – starosta obce Lkáň
IČ: 00832162
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Lovosice
číslo účtu: 44225471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Pavel Foriš – starosta obce Lkáň
tel.: 416 594 357, 607 248 918
e-mail: obec.lkan@tiscali.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „Změna trasy zásobního vodovodního řadu pro obec
Lkáň“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
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Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 273 577,- Kč (slovy: - dvě stě sedmdesát tři tisíce pět
set sedmdesát sedm - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce,
č. ú. 44225471/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle čl. II.
odst. 1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
v termínu uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: realizace stavby „Změna
trasy zásobního vodovodního řadu pro obec Lkáň“, v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 4. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 2. 1. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
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6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel bylo stanoveno provedení stavby v rozsahu pravomocného
stavebního povolení, dokončení stavby na základě protokolu o předání a převzetí stavby a
vydání kolaudačního souhlasu.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle článku II. odst.1., spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti
příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace

-

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

-

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

-

přínos projektu pro cílové skupiny

-

celkové zhodnocení projektu

-

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

II. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech příjmů a výdajů projektu
přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného
nákladového rozpočtu
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5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.

2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Pavel Foriš
starosta obce Lkáň

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
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Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Dobkovice
se sídlem: 407 03 Dobkovice č.p. 101
zastoupená: Petr Šulc – starosta obce Dobkovice
IČ: 00261246
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 3926431/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Petr Šulc – starosta obce Dobkovice
tel.: 412543079
e-mail: ou@dobkovice.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
„Odkanalizování obce Dobkovice – I. etapa.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 308 000,- Kč (slovy: -tři sta osm tisíc korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 3926431/0100, na základě
předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že ji
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příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Odkanalizování obce
Dobkovice – I. etapa,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní
řízení uvedené stavby, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace
podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 2. 1. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
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finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení stavby I. etapy která bude řešit ČOV pro 600 EO,
kanalizační řady v celkové délce cca 1 273 m, čerpací stanici a výtlačný řad cca 195 m.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
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2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Petr Šulc
starosta obce Dobkovice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Dolánky nad Ohří
se sídlem: Dolánky nad Ohří č.p. 31, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupená: Miroslav Košťál – starosta obce Dolánky nad Ohří
IČ: 46772731
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.,
číslo účtu: 163606488/0600
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Miroslav Košťál – starosta obce Dolánky nad Ohří
tel.: 416 861 303
e-mail: oudolanky@iol.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení dokumentace „Dolánky - kanalizace.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 368 635,- Kč (slovy: - tři sta šedesát osm tisíc šest set
třicet pět korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
163606488/0600, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Dolánky - kanalizace,“
jehož obsahem je inženýrská činnost prováděná v rámci územního a stavebního řízení
stavby a projektová dokumentace pro stavební řízení, v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 21. 3. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
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6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí prací
vykonávaných v rámci inženýrských činností a protokol o předání a převzetí projektové
dokumentace pro stavební řízení stavby Dolánky – kanalizace. .
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
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2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Miroslav Košťál
starosta obce Dolánky nad Ohří

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
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Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Kladruby
se sídlem: Kladruby č.p. 29, 415 01 Teplice
zastoupená: Martina Jechová – starostka obce Kladruby
IČ: 00266388
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 8228501/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Martina Jechová – starostka obce Kladruby
tel.: 417 539 816
e-mail: kladruby@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení „Kladruby
– kanalizace a ČOV.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 210 000,- Kč (slovy: - dvě stě deset tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 8228501/0100, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
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ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kladruby – kanalizace a
ČOV,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení uvedené
stavby, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen
„procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této
smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 2. 1. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
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finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení stavby Kladruby – kanalizace a ČOV.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
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2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Martina Jechová
starostka obce Kladruby

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :

/2008
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Číslo příjemce

:

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: město Košťany
se sídlem: Teplická č.p. 297, 417 23 Košťany
zastoupená: František Voháňka – starosta města Košťany
IČ: 00266400
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1060439319/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: František Voháňka – starosta města Košťany
tel.: 417 568 183
e-mail:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby
„Kanalizace Košťany - Hampuš.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 430 000,- Kč (slovy: - čtyři sta třicet tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1060439319/0800, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
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Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace Košťany Hampuš,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení
uvedené stavby, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu
podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace
podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 7. 6. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
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6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro stavební řízení stavby „Kanalizace Košťany – Hampuš“.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

František Voháňka
starosta města Košťany

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Jiřetín pod Jedlovou
se sídlem: Vinařská č.p. 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
zastoupená: Josef Zoser – starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
IČ: 00261416
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
číslo účtu: 108165309/0300
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Josef Zoser – starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
tel.: 412 379 231, 724 187 596
e-mail: obec@jiretin.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
stavby „Splašková a dešťová kanalizace Děčínská ulice.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 360 000,- Kč (slovy: -tři sta šedesát tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 108165309/0300, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Splašková a dešťová
kanalizace Děčínská ulice,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení uvedené stavby, v rámci zásad pro používání finančních
prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 8. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní a stavební řízení stavby.
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7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
3. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Josef Zoser
starosta obce Jiřetín pod Jedlovou

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: městys Peruc
se sídlem: Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
zastoupená: Antonín Lanc – starosta městyse Peruc
IČ: 00265331
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1020821329/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Antonín Lanc – starosta městyse Peruc
tel.: 415 697 049
e-mail: podatelna@peruc.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
stavby „Kanalizace Oldřichova ulice – II. etapa.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 221 900,- Kč (slovy: - dvě stě dvacet jeden tisíc devět
set korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
1020821329/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.

36

Příloha č. 1 k usnesení č. 17/24Z/2008
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace Oldřichova
ulice – II. etapa,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení stavby kanalizace délky cca 1 800 m s napojením cca 230 EO, v rámci
zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů
(dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální
účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 15. 11. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní a stavební řízení stavby.
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7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Antonín Lanc
starosta městyse Peruc

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: městys Peruc
se sídlem: Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc
zastoupená: Antonín Lanc – starosta městyse Peruc
IČ: 00265331
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1020821329/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Antonín Lanc – starosta městyse Peruc
tel.: 415 697 049
e-mail: podatelna@peruc.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení stavby
„Telce ČOV a kanalizace.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 364 000,- Kč (slovy: - tři sta šedesát čtyři tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1020821329/0800, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Telce – ČOV a
kanalizace,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
stavby kanalizace délky cca 3 200 m a ČOV pro cca 300 EO, v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 18. 7. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení stavby.
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7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
1. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
2. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
a. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

b. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a. přehled všech příjmů a výdajů projektu
b. přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu
3. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
4. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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5. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
6. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
7. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
8. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
9. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
10. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na
příjemci vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky
poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení
příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn
požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil
smluvní povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě,
včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace
prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /
Z/2007 ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Antonín Lanc
starosta městyse Peruc

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: město Lovosice
se sídlem: Školní č.p. 2, 410 30 Lovosice
zastoupená: Jan Kulhánek – starosta města Lovosice
IČ: 00263991
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 724471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jan Kulhánek – starosta města Lovosice
tel.: 416 571 111
e-mail: meulovo@meulovo.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení dokumentace k územnímu řízení „Generel odvodnění
města Lovosice.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 343 200,- Kč (slovy: - tři sta čtyřicet tři tisíce dvě stě
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 724471/0100, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu, kterým je vyhotovení
dokumentace k územnímu řízení „Generel odvodnění města Lovosice,“ v rámci zásad pro
používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a
poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen
„plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální
účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 7. 6. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení „ Generelu odvodnění města Lovosic.“
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7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
c.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

d.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jan Kulhánek
starosta města Lovosice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Růžová
se sídlem: Růžová č.p. 60, 407 14 Arnoltice
zastoupená: Helena Křížová – starostka obce Růžová
IČ: 00556017
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 921403349/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Helena Křížová – starostka obce Růžová
tel.: 412 553 102
e-mail: obec.ruzova@atlas.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení stavby
„ČOV a kanalizace Růžová.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 245 000,- Kč (slovy: - dvě stě čtyřicet pět tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 921403349/0800, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „ČOV a kanalizace
Růžová,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení stavby
kanalizace délky cca 8 200 m a ČOV pro cca 650 EO, v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 2. 2008.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení stavby.
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7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
1. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
2. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
a. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

b. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a. přehled všech příjmů a výdajů projektu
b. přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu
3. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
4. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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5. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
6. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
7. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
8. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
9. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
10. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství.
2. Příjemce dotace prohlašuje, že:Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré
informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud
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nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Helena Křížová
starostka obce Růžová

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Těchlovice
se sídlem: Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín
zastoupená: Jaroslava Hýlová – starostka obce Těchlovice
IČ: 64679446
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 921404309/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jaroslava Hýlová – starostka obce Těchlovice
tel.: 412 558 925
e-mail: ou.techlovice@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení stavby
„Kanalizace a ČOV v Těchlovicích.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 374 500,- Kč (slovy: - tři sta sedmdesát čtyři tisíce pět
set korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
921404309/0800, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst.
1 a za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
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Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace a ČOV v
Těchlovicích,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
stavby kanalizace délky cca 2 200 m a ČOV pro cca 450 EO, v rámci zásad pro používání
finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení
prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 11. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní řízení stavby.
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7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
1. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
2. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
a. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

b. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a. přehled všech příjmů a výdajů projektu
b. přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu
3. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
4. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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5. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
6. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
7. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
8. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
9. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
10. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslava Hýlová
starostka obce Těchlovice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Martiněves
se sídlem: Martiněves č.p. 24, 411 19 Mšené - lázně
zastoupená: Luboš Tydlitát – starosta obce Martiněves
IČ: 00264024
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1003727349/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Luboš Tydlitát – starosta obce Martiněves
tel.: 416 866 044
e-mail: obec@martineves.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
stavby „Kanalizace Martiněves a Radešín – výtlaky a čerpací šachty.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 290 000,- Kč (slovy: - dvě stě devadesát tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1003727349/0800, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace Martiněves a
Radešín – výtlak a čerpací šachty,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení stavby kanalizace, výtlak délky cca 2 3300 m a 1 580 m,
v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu podle odstavce 6.1
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných nákladů (dále jen
„procentuální účelové určení prostředků“), do výše schválené dotace podle článku I. této
smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 10. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
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6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní a stavební řízení stavby.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
1. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
2. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
a. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

b. Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a. přehled všech příjmů a výdajů projektu
b. přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu
3. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
4. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
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5. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
6. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
7. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
8. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
9. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
10. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
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uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Luboš Tydlitát
starosta obce Martiněves

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008
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Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Libouchec
se sídlem: 403 35 Libouchec č.p. 211
zastoupená: Ing. Jiří Štěrba – starosta obce Libouchec
IČ: 00266833
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 1627411/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Jiří Štěrba – starosta obce Libouchec
tel.: 475 222 201
e-mail: obec@libouchec.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení studie proveditelnosti a doplnění dokumentace stavby
„Kanalizace Libouchec – 4. etapa, stoka A-A.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 210 000,- Kč (slovy: - dvě stě deset tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 1627411/0100, na
základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za podmínky, že
ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu uvedeného v článku II.
odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
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Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace Libouchec –
4. etapa, stoka A- A,“ jehož obsahem je vyhotovení studie proveditelnosti, doplnění
dokumentace stavby o dokumentaci kanalizačních přípojek a zpracování koordinační
studie stavby v digitální podobě, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z
„Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a
to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše
schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 5. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 6. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.

67

Příloha č. 1 k usnesení č. 17/24Z/2008
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí studie
proveditelnosti stavby „Kanalizace Libouchec – 4. etapa, stoka A-A“, dokumentace
kanalizačních přípojek a koordinační situace v digitální podobě.
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
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2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jiří Štěrba
starosta obce Libouchec

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
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Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2008

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

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Rtyně nad Bílinou
se sídlem: Rtyně č.p. 34, 417 62 Teplice
zastoupená: Jaroslav Liška – starosta obce Rtyně nad Bílinou
IČ: 00266574
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu: 4622-501/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jaroslav Liška – starosta obce Rtyně nad Bílinou
tel.: 417 872 132
e-mail:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
stavby „Splašková kanalizace, včetně přípojek.“
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005
ze dne 29. 6. 2005 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2008 ze
dne 6. 2. 2008 investiční dotaci ve výši 675 500,- Kč (slovy: - šest set sedmdesát pět tisíc pět
set korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 4622501/0100, na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II. odst. 1 a za
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podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději v termínu
uvedeného v článku II. odst. 3.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského
společenství.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Splašková kanalizace,
včetně přípojek,“ jehož obsahem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení uvedené stavby, v rámci zásad pro používání finančních prostředků z
„Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a
to v rozsahu podle odstavce 6.1 uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných nákladů (dále jen „procentuální účelové určení prostředků“), do výše
schválené dotace podle článku I. této smlouvy.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za
předpokladu dohody smluvních stran, na základě výjimky schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu. Za uznatelné náklady jsou považovány výdaje
spojené s realizací projektu po 1. 8. 2007.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu v období mezi dny
uvedenými v čl. II. odst. 3 a v čl. II. odst. 4.
- byl uhrazen do konce realizace projektu podle článku II. odst. 3.
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing)
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 330/2003 Sb.v platném
znění)
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta
- ve splátkách – dle předložených faktur, v souladu s článkem II. odst. 7.
6.1 Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech projektu ve výši do 70%, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
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finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým plánovaným nákladům
projektu.
6.2 Jako závazný ukazatel byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokumentace pro územní a stavební řízení stavby .
7. Dotace bude převedena na účet příjemce na základě doložení faktur obsahujících platbu
podle bodu 1. , spolu s dokladem o uhrazení povinné finanční spoluúčasti příjemce dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta
v souladu s touto smlouvou.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod účelovým znakem (UZ) příjemce, vedeného v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace,
tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a to do
jednoho měsíce po ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín vyúčtování na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

II.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
§

označení příjemce dotace

§

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1 straně)

§

popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu

§

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu

§

přínos projektu pro cílové skupiny

§

celkové zhodnocení projektu

§

vyúčtování poskytnuté dotace, včetně účelového znaku.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
a.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

b.

přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle
plánovaného nákladového rozpočtu

5. Zveřejňovat při všech příležitostech, že projekt je podporován Ústeckým krajem a uvádět
logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
projektu.
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo
realizace podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod
6.1 čl. II. smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to
současně při předložení závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně při předložení závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené Krajským úřadem, odborem životního prostředí a
zemědělství nebo orgánem kontroly krajského úřadu.
12. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. bude nařízeno příjemci
vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků a bude vyměřeno penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy požadovat na příjemci
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté dotací
vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní
pokuty až do výše 15 % z takové částky .
2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou.
Článek V.
Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že:
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2. Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě
uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných
písemnostech),
3. veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
4. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
9. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 6. 2. 2008.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jaroslav Liška
starosta obce Rtyně nad Bílinou

(poskytovatel)

(příjemce)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 84/2005/FVH
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,
číslo účtu 40184 - 0883028399/0800
zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
ÚK
tel. : 47 56 57 535
e-mail: zadrazil.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „ poskytovatel“ na straně jedné)
a
obec Vlastislav
se sídlem 411 14 Vlastislav č.p. 8
zastoupená: Marie Kubíková – starostka obce Vlastislav
IČ: 481 661
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Lovosice
číslo účtu: 31723471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Marie Kubíková – starostka obce Vlastislav
tel.: 416 594 348, 602 974 289
e-mail:
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 č. 22/9Z/2005, kterým byla obci Vlastislav
poskytnuta dotace ve výši 221 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
podporu stavby „Vodní nádrž Vlastislav“, takto:
Článek II. Doba realizace - Příjemce se zavazuje dokončit projekt do 31. 10. 2008.
V Ústí nad Labem dne …………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Marie Kubíková
starostka obce Vlastislav
(příjemce)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1076/2006
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:

Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Horní Podluží
se sídlem: 407 57 Horní Podluží č.p. 2
zastoupená: Karel Kopecký – starosta obce Horní Podluží
IČ: 00524221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu: 921400359/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Karel Kopecký – starosta obce Horní Podluží
tel.: 412 379 181
e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. odstavce č. 3 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 6. 2006 č. 21/12Z/2006, kterým byla
obci Horní Podluží poskytnuta dotace ve výši 3 000 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu stavby „Horní Podluží - ČOV a kanalizace“, takto:
Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Karel Kopecký
starosta obce Horní Podluží
(příjemce)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1736/2007
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem

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

77

Příloha č. 1 k usnesení č. 17/24Z/2008
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:

Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Chuderov
se sídlem: Chuderov č.p. 63, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupená: Jan Novotný – starosta obce Chuderov
IČ: 00266809
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 4422-411/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jan Novotný – starosta obce Chuderov
tel.: 472 774 210
e-mail: chuderov@iol.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. odstavce č. 3 smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2007 č. 22/21Z/2007, kterým byla
obci Chuderov poskytnuta dotace ve výši 700 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu stavby „Jímání dešťových vod“, takto:
Článek II.
3. Termín ukončení realizace projektu je 30. 4. 2008. Pro příjemce dotace je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Jan Novotný
starosta obce Chuderov
(příjemce)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1172/2007
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Ing. Jiřím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
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IČ
DIČ
Bankovní spojení

: 70892156
: CZ 70892156
: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 40184-00883028399/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 535
e-mail
: zadrazil.j.@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
Název: obec Velké Březno
se sídlem: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
zastoupená: Ing. Miroslav Moucha – starosta obce Velké Březno
IČ: 00267139
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 194194375/0300
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Ing. Miroslav Moucha – starosta obce Velké Březno
tel.: 475 228 340
e-mail: obec@velke-brezno.cz
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. odstavce č. 6.2 smlouvy, uzavřené na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 6. 2007 č. 24/20Z/2007, kterým
byla obci Velké Březno poskytnuta dotace ve výši 525 000,- Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu stavby „Zvětšení akumulace pitné vody pro obec
Velké Březno a její propojení do stávajícího vodovodního systému“, takto:
Článek II.
6.2 Jako závazný ukazatel bylo příjemci dotace stanoveno stavební povolení na stavbu
vodárenského vrtu, jako vodního zdroje pro obec Velké Březno, a protokol o předání a
převzetí stavby vodního zdroje a jeho propojení do vodovodní sítě obce .

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Miroslav Moucha
starosta obce Velké Březno

(poskytovatel)

(příjemce)
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Příloha č. 2 k usnesení č. 22/24Z/2008

Prohlášení záměru
k přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských
rašelinišť
Na základě
Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika) a Vládním
prezídiem Chemnitz, Svobodný stát Sasko a Vládním prezídiem Drážďany, Svobodný stát
Sasko a Svobodným státem Sasko (SRN) z 05.02.2007, které stanovuje vybudování
kontaktů a prohloubení spolupráce mimo jiné také v oblasti ochrany životního prostředí,
zamýšlejí

Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
a
Svobodný stát Sasko
Vládní prezídium Chemnitz

spolupracovat v přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť a
iniciovat a uskutečnit společný projekt za využití programů Evropské unie.

To obsahuje především:
•

společné úsilí pro rozvoj přeshraničního managementu za účelem ochrany a rozvoje
rašelinišť,

•

prohloubení spolupráce správ obou regionů na úseku ochrany přírody a krajiny se
zaměřením na ochranu rašelinišť,

•

výměnu odborných dat,

•

uskutečnění pracovních setkání a popř. výměnu osob,

•

vzájemná podpora při řešení metodických problémů a správních otázek (např.
povinné podání zprávy o stavu FFH území),

Příloha č. 2 k usnesení č. 22/24Z/2008
•

společnou veřejně činnou práci na téma ochrany rašelinišť, také s ohledem na
rozšíření myšlenky Natura-2000 a

•

přípravu územně konkrétního projektu na ochranu rašelinišť pro rašeliniště v okolí
Hory sv. Šebastiána (Česká republika) a obce Satzung (Sasko/Německo) zejména v
rámci podpůrného programu Cíle 3.

•

Institucionalizovat tento záměr spolupráce a zajistit jeho projednání ve vedení
Ústeckého kraje a Vládního prezidia Chemnitz.

v Ústí nad Labem :

Jiří Šulc
hejtman
Ústecký kraj

v Chemnitzu :

Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti
rozsahu zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj v platném zn ní.
P ÍHOHA . 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský ú ad

Kupní smlouva
uza v ená dle ustan ovení § 588 a ná sl.
záko na . 40/1964 Sb., o b anský záko ník ,
ve zn ní po zd jších p edpis
íslo prodávajícího: 1516/2007
íslo kupujícího:

Smlu vní strany
Prodávající:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
: Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
: 70892156
: CZ70892156
: eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu: 882733379/0800, VS 459
Zástupce pro v cná jednání:
Ing. Jind ich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského ú adu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 407, 475200245
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz

a
Kupující:
Manželé
Ing. Stanislav Holub
MUDr. Hana Holubová
oba bytem
Bankovní spojení
. ú tu
telefon, fax
e-mail

R : 471110/071
R : 525110/134
: SHD 573/18, 418 01 Bílina
: GE Money Bank
: 3611364784/0600
: 417534668, 417533096
: holub@plicniteplice.cz

:

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku tuto

K UP NÍ SML OUVU

1

Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti
rozsahu zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj v platném zn ní.

I.
P edm t koup
1. Prodávající je na základ Protokolu o p edání a p evzetí majetku státu (zák. . 290/2002
Sb.) ze dne 19.11.2002 zápisem do katastru nemovitosti pod .j. Z-1048/2003-509
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Teplice vlastníkem t chto
nemovitosti
- pozemek: p.p. . 729/1 o vým e 349 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob ochrany: vnit ní láze ské území,
- budova: .p. 2943, ást obce Teplice, zp sob využití: objekt k bydlení, zp sob
ochrany: vnit ní láze ské území, na p.p. . 729/1,
- pozemek: p.p. . 729/2 o vým e p.p. . 458 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í, zp sob využití: vnit ní láze ské území,
- budova: .p. 2944, ást obce Teplice, zp sob využití: objekt k bydlení, zp sob
ochrany: vnit ní láze ské území, na p.p. . 729/2,
- pozemek: p.p. . 729/3 o vým e 79 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob využití: budova (vlastník – Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových), zp sob ochrany: vnit ní láze ské území,
- pozemek: p.p. . 729/7 o vým e 483 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob využití: budova, zp sob ochrany: vnit ní láze ské území,
- budova: .p. 2942, ást obce Teplice, zp sob využití: objekt k bydlení, zp sob
ochrany: vnit ní láze ské území, na p.p. . 729/7,
vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, zapsané na listu vlastnictví . 7430
vedeném u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Teplice.
P edm t koup je sv en do správy p ísp vkové organizace Domov d chodc Teplice, I :
637787814, se sídlem U Nových lázní 1183/8, Teplice, PS : 415 01.
2. P edm t koup , v etn jeho sou ástí a p íslušenství je p esn popsán a ocen n ve
znaleckém posudku . 5583/259/06, znalce Miluše Doležalové ze dne 29. 8. 2006.
3. Objekty jsou zatíženy právy t etích osob: nájemní smlouvy uzav ené mezi Domovem
d chodc Teplice, p ísp vkovou organizací se sídlem U Nových lázní 8, Teplice a
PAMPELIŠKOU o.p.s., nestátní zdravotnické za ízení, Ústecká 318, 403 23 Velké B ezno,
na dobu neur itou s t ím sí ní výpov dní lh tou, nájemní smlouva ze dne 28. 4. 2006,
Henrim a Štefanií Weidemannovými bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu
neur itou, a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu
ve v ci o p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964
Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu – nájemní
smlouva ze dne 1.1.2005,
Miroslavem Škarbanem, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu – nájemní smlouva
ze dne 1.1.2001,
Anežkou Parmovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu-nájemní smlouva ze dne 1.1.2001,
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Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti
rozsahu zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj v platném zn ní.
Valerií Mokošovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Václavem a Zdenou Fiedlerovými, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu
neur itou, a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu
ve v ci o p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964
Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní
smlouva ze dne 1.1.2001,
Štefanem Má kem, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
15.6.2004,
Jaroslavou Svobodovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.3.2006,
Nad ždou Švihovcovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
Miladou a Miroslavem Berkovými, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu
neur itou, a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu
ve v ci o p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964
Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní
smlouva ze dne 1.6.2004,
Nad ždou Švarcovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 30.8.2006,
Helgou Jindrovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník,
ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu ze dne 10.12.2001,
Anežkou Richterovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.9.2005,
Ji inou Matheovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu-nájemní smlouva ze dne 1.1.2001,
dodatek k nájemní smlouv . 1 uzav ené dne 1.1.2001, ze dne 1.1.2002,
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Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti
rozsahu zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj v platném zn ní.
Marií Vít , bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Natašou Patákovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu ze dne 1.3.2003,
Ji inou Michlovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Josefem a Jind iškou Kaplanovými, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu
neur itou a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu
ve v ci o p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964
Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní
smlouva ze dne 1.1.2001,
Františkem Poloprudským, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
Baricou Cibulkovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 30.6.2005,
Hanou Hánovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Annou Zajacovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Janou Rabasovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Magdalenou Vi icovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.11.2005,
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Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti
rozsahu zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj v platném zn ní.
Marií Lukavskou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu je p ílohou . 2 této smlouvy,
Olympií Abtovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.9.2004
Yvetou Šindelá ovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 27.12.2006.
V rou Drbohlavovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001
B lou Dyrhonovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu ze dne 16.2.2002,
Kv tou Polívkovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva 1.1.2001,
dodatek . 1 k nájemní smlouv uzav ené dne 1.1.2001, ze dne 1.1.2002,
Marií ernockou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Ladislavem Hmilánským, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
V rou Litvin nko, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu byt-nájemní smlouva ze dne
15.11.2006
Ji inou Tméovou, bytem eskobratrská 2943/44, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu ze dne 3.6.2002,
Miroslavem Hanušem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
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ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
Romanem Hölzelem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 30.6.2006.
Jaroslavem a Eliškou Zají kovými, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu
neur itou, a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu
ve v ci o p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964
Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní
smlouva ze dne 1.1.2001,
Inge Vítovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
27.11.2004,
Karlem Kohoutkem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
Boženou Hájkovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.9.2003,
Eduardem Reicheltem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001, dodatek . 1 k nájemní smlouv uzav ené dne 1.1.2001, ze dne 1.9.2002,
Ji inou Endtovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
14.4.2006,
Jind ichem Schlehoferem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 12.2.2007
Old ichem Hilgartnerem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.10.2004,
Annou Srbkovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
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zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Marií Krchovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.1.2001,
Marií Válkovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
14.6.2007
Lydií Masopustovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.4.2006,
Josefou Kruckou a Reinholdem Najmanem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na
dobu neur itou, a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku
soudu ve v ci o p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona .
40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní
smlouva ze dne 1.5.2005,
Gabrielou Špilínkovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 31.1.2005,
Ludmilou Kamberskou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
Olgou Hölzelovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu ze dne 1.11.2001,
Ottou Galyášem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu ze dne 1.11.2001
Miroslavem Pitlem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to nejmén
s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o p ivolení
k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze dne
1.11.2005,
Ervínem Karmanem, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou, a to
nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,
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Václavem a V rou Polcarovými, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou,
a to nejmén s t ím sí ní výpov dní lh tou po nabytí právní moci rozsudku soudu ve v ci o
p ivolení k výpov di z nájmu bytu – podle ustanovení § 711a zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Smlouva o nájmu bytu-nájemní smlouva ze
dne 1.1.2001,

MUDr. Ji ím Šramhauserem, praktický léka , I Z 58157287, na dobu neur itou
s jednom sí ní výpov dní lh tou. Smlouva o pronájmu ordinace DPS, eskobratrská ul. .p.
2944/46 v Teplicích ze dne 31.12.2000,
Magdalenou Vi icovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou
s jednom sí ní výpov dní lh tou. Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 31.1.2007,
Jaroslavem Zají kem, Eliškou Zají kovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu
neur itou s jednom sí ní výpov dní lh tou. Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne
14.10.2003,
Romanem Hölzelem, bytem
eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou
s jednom sí ní výpov dní lh tou. Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 1.7.2006,
Anna Hámovou, bytem eskobratrská 2944/46, Teplice, na dobu neur itou s jednom sí ní
výpov dní lh tou. Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 14.10.2003.

II.
Projev v le
Prodávající prodává kupujícím touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví p edm t koup –
nemovitosti popsané v l. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým p íslušenstvím a
sou ástmi tak, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašují, že p edm t
koup – nemovitosti popsané v l. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým
p íslušenstvím a sou ástmi tak, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu od prodávajícího do
spole ného jm ní manžel kupují.

III.
Kupní cena, platební podmínky
1. Smluvní strany si za p evod nemovitostí, které jsou p edm tem koup , v etn jejich
sou ástí a p íslušenství, sjednávají kupní cenu ve výši 4.321.000,- K (slovy:
ty imilionyt istadvacetjednatisíckorun eských).
2. Kupující uhradil ástku odpovídající kupní cen sjednané v této smlouv dne 17. 10.
2007, a to bezhotovostním p evodem na ú et prodávajícího v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje . 83/21Z/2007. Smluvní strany tímto prohlašují, že tuto
ástku považují za úhradu kupní ceny dle odst. 1 tohoto lánku.
IV.
Prohlášení smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupující se stavem p evád ných nemovitostí v etn
jejich p íslušenství a sou ástí a že na p evád ných nemovitostech neváznou žádné dluhy,
v cná b emena, zástavní práva, ani jiné právní vady. Dále prodávající prohlašuje, že je
oprávn n nakládat s nemovitostmi, jenž jsou p edm tem koup a taktéž prohlašuje, že
jeho smluvní volnost není nijak omezena.
2. Kupující prohlašují, že si p evád né nemovitosti ádn prohlédli, že jim je jejich stav
dob e znám a že nabývají tyto nemovitosti ve stavu, v jakém se ke dni p evodu nacházejí.
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Dále kupující prohlašují, že byli seznámeni se znaleckým posudkem popsaným v l. I. bod
2. této smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V.
Závazek kupujícího
Kupující se zavazují po dobu 5 let využívat objekt k poskytování sociálních služeb
v rozsahu P ílohy . 1, zejména bod 4) „Sociální innost“, která tvo í nedílnou sou ástí
této smlouvy.
Kupující prohlašují, že zajistí, aby v d sledku p evodu vlastnictví k p edm tu koup
z prodávajícího na kupující nedošlo ke zhoršení právního postavení nájemc co do
poskytování sociální pé e. Kupující berou na v domí skute nost, že zájmem
prodávajícího v souvislosti s p evodem p edm tu koup , je zajistit i poskytování sociální
pé e sm ující ke zkvalitn ní života obyvatel žijících v p evád ných domech
s pe ovatelskou službou, k emuž se kupující zavázali v bodu 1 tohoto lánku.
Nedodržení závazku kupujících uvedeného v bodu 1 tohoto lánku, je d vodem
k možnosti odstoupení od smlouvy prodávajícím. V takovém p ípad bude mít odstoupení
od smlouvy ú inky ex-nunc. Smluvní strany pro ten p ípad sjednávají vzájemné
vypo ádání dle zásad o bezd vodném majetkovém obohacení.
V p ípad odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto lánku dojde k vypo ádaní podle
níže uvedených zásad, takto:
a) budou zjišt ny prokazatelné výdaje kupujících na opravy nad rámec drobných
oprav a b žné údržby (pro tyto ú ely se p im en použije vymezení drobných
oprav a b žné údržby uvedené v Na ízení vlády R . 258/1995 Sb. ve zn ní
platném ke dni 24.1.2008), a dále na stavební úpravy, nástavby, p ístavby,
rekonstrukce, modernizaci a technického zhodnocení objektu
eskobratrská 2942, 2943, 2944 v Teplicích,
b) takto zjišt ná ástka bude snížená o amortizaci ve výši rovnom rných odpis
za dobu užívání v souladu § 31 odstavce 1 písmeno a) zákona . 586/1992 Sb.,
o daních z p íjm .
Kupující jsou si v domi toho, že v d sledku odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto
lánku dojde k obnovení p vodních vlastnických vztah k p edm tu koup . Kupující se
zavazují k realizaci všech pot ebných krok k obnovení takového stavu s tím, že p edm t
koup vyklidí, p edají prodávajícímu a dále zajistí, aby nebyl p i vrácení (vyklizení)
zatížen závazky t etích osob ve v tší mí e, než je stav zatížení p i p evodu z prodávajícího
na kupující. Pro odstran ní pochybností smluvní strany konstatují, že „zatížením závazky
t etích osob ve v tší mí e“ se rozumí nap . dlouhodobé nájmy na dobu ur itou, zástavní
práva apod.
Prodávající, p i odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto lánku, je povinen realizovat
vypo ádání (poukázat finan ní prost edky) ve smyslu bodu 4. tohoto lánku smlouvy
v etn vrácení kupní ceny do 10-ti dní po obnovení p vodních vlastnických vztah
v katastru nemovitostí a vyklizení p edm tu koup kupujícím. V p ípad , bude-li p edm t
koup zatížen právy t etích osob, v jejichž prosp ch bude zajišt n závazek/závazky
kupujících nebo jiných osob (zejména zástavní právo), zavazují se smluvní strany
spolupracovat na dosažení zániku t chto práv t etích osob, a to tak, že finan ní prost edky,
které bude povinen prodávající uhradit kupujícím podle první v ty tohoto bodu smlouvy
(dále jen „finan ní prost edky“), poukáže t etím osobám za ú elem zániku práva/práv
t chto osob. V p ípad , že výše t chto finan ních prost edk bude nižší než výše
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zajiš ovaných závazk , poukáže prodávající ástku odpovídající t mto finan ním
prost edk m až poté, kdy je kupujícími prokazateln doloženo, že snížili zatížení
p edm tu koup právy t etích osob o p íslušný rozdíl.
7. P i vypo ádání dle bodu 4 tohoto lánku, se kupující zavazují doložit prodávajícímu ze
své da ové evidence p íslušné doklady, zejména ú etní.
8. Pro p ípad odstoupení od smlouvy ze strany kupujících se sjednává vzájemné vypo ádání
dle zásad o bezd vodném majetkovém obohacení s tím, že se dále použijí za tímto ú elem
ujednání bodu 4.-7. tohoto lánku.

VI.
Platnost a ú innost smlouvy
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem jejího uzav ení a tímto dnem jsou
smluvní strany svými projevy v le vázány.
2. Smluvní strany si dále sjednávají rozvazující podmínku zp sobující zánik platnosti a ú innosti
této smlouvy pro p ípad odmítnutí povolení vkladu vlastnického práva katastrálním ú adem.
Ú astníci si bez zbyte ného odkladu vrátí poskytnutá pln ní a ponesou si své náklady.

VII.
Nabytí vlastnictví
1. Kupující nabudou vlastnické právo k p edm tu koup vkladem do katastru nemovitostí u
Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Teplice.
2. Na základ této smlouvy podají smluvní strany spole ný návrh na zahájení ízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu zaplatí kupující a to
tak, že v den podpisu kupní smlouvy p edá prodávajícímu kolek v hodnot 500,-- K , který
bude vylepen na návrh. Návrh doru uje katastrálnímu ú adu prodávající poté, kdy tato
smlouva nabude ú innosti.
3. Na základ této kupní smlouvy zapíše Katastrální ú ad pro Ústecký kraj, Katastrální
pracovišt Teplice zápis zm ny vlastnického práva k p edm tu koup podle této smlouvy.

VIII.
Ostatní ujednání
Nebezpe í škody na p edm tu koup p echází na kupující dnem ú innosti této kupní smlouvy.
IX.
Záv re ná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skute ností, že Ústecký kraj (prodávající), jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho p sobnosti dle
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní. Smluvní
strany souhlasn prohlašují, že žádný údaj v této smlouv , v etn jejích p íloh, není
ozna ován za obchodní tajemství. Kupující prohlašují, že:
a) Ústecký kraj je oprávn n, pokud postupuje dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v platném zn ní, poskytovat veškeré informace o této smlouv a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouv
uvedeny (nap . o da ových dokladech, p edávacích protokolech, nabídkách i jiných
písemnostech),
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b) veškeré údaje, vyjma osobních údaj , uvedené v této smlouv , pop . které jsou použity
v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od t etích osob,
nepodléhají povinnosti ml enlivosti nebo jinému postupu sm ujícímu k ochran p ed
zneužitím a zve ejn ním.
2. Prodávající tímto potvrzuje, že:
a) zám r kraje prodat nemovitý majetek dle § 18 odst. 1 zákona . 129/2000 Sb., o krajích
(krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , byl zve ejn n dne 23. 6. 2006 do 22. 7.
2006 po dobu 30 dn p ed rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na ú ední desce
krajského ú adu;
b) o úplatném p evodu nemovitých v cí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje . 83/21Z/2007 ze dne 26. 9. 2007
3. Tuto smlouvu lze m nit i dopl ovat pouze po dohod smluvních stran formou písemných a
íslovaných dodatk .
4. Pokud v této smlouv není stanoveno jinak, ídí se právní vztahy z ní vyplývající p íslušnými
ustanoveními ob anského zákoníku.
5. Tato smlouva je provedena v devíti vyhotoveních s platností originálu, p i emž prodávající
obdrží dv vyhotovení, kupující dv vyhotovení a zbývajících p t je ur eno pro pot eby
katastrálního ú adu. Prvopis smlouvy obsahuje ú ední ov ení podpisu smluvních stran.

X.
Podpisy smluvních stran
Prodávající i kupující shodn prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p e etli, že
byla uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le, ur it , vážn a
srozumiteln , nikoliv v tísni za nápadn nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autenti nost této smlouvy svým podpisem.
P ílohy :
p íloha . 1 – Projekt provozování domu s pe ovatelskou službou ul. eskobratrská p 2942,
p 2943, p 2944 415 01 Teplice,
p íloha . 2 – Nájemní smlouva mezi paní Marií Lukavskou a Domovem d chodc Teplice,
p ísp vkovou organizací se sídlem U Nových lázní 8, Teplice
V Ústí nad Labem dne …………………

V Bílin

dne ………………..

…………………………………………….
Prodávající
Ústecký kraj
Ing. Ji í Šulc, hejtman kraje

………………………………………………
Kupující
Ing. Stanislav Holub

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

11

Pozn.: Zve ejn na je upravená verze dokumentu z d vodu dodržení p im enosti
rozsahu zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj v platném zn ní.
MUDr. Hana Holubová
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Katastrální ú ad pro Ústecký kraj
Katastrální pracovišt Teplice
J.V. Sládka 10
415 01 T e p l i c e

Návrh na zahájení ízení o povolení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
Prodávající:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
I
DI
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Ji ím Šulcem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
eská spo itelna, a.s., pobo ka Ústí nad Labem
íslo ú tu : 882733379/0800, VS 459
Zástupce pro v cná jednání :
Ing. Jind ich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského ú adu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 47 5657 407, 475200245
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz

a
Kupující:
Manželé
Ing. Stanislav Holub
MUDr. Hana Holubová
oba bytem
Bankovní spojení
. ú tu
telefon, fax
e-mail

R : 471110/071
R : 525110/134
: SHD 573/18, 418 01 Bílina
: GE Money Bank
: 3611364784/0600
: 417534668, 417533096
: holub@plicniteplice.cz

:

uzav eli dnešního dne kupní smlouvu o p evodu vlastnického práva nemovitostem:
- pozemek: p.p. . 729/1 o vým e 349 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob ochrany: vnit ní láze ské území,
- budova: .p. 2943, ást obce Teplice, zp sob využití: objekt k bydlení, zp sob
ochrany: vnit ní láze ské území, na p.p. . 729/1,
- pozemek: p.p. . 729/2 o vým e p.p. . 458 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a
nádvo í, zp sob využití: vnit ní láze ské území,
- budova: .p. 2944, ást obce Teplice, zp sob využití: objekt k bydlení, zp sob
ochrany: vnit ní láze ské území, na p.p. . 729/2,
- pozemek: p.p. . 729/3 o vým e 79 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob využití: budova (vlastník – Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových), zp sob ochrany: vnit ní láze ské území,
- pozemek: p.p. . 729/7 o vým e 483 m2, druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í,
zp sob využití: budova, zp sob ochrany: vnit ní láze ské území,
- budova: .p. 2942, ást obce Teplice, zp sob využití: objekt k bydlení, zp sob
ochrany: vnit ní láze ské území, na p.p. . 729/7,
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vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, zapsané na listu vlastnictví . 7430 vedeném
u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Teplice a navrhují její vklad
do katastru nemovitostí.

Nedílnou sou ástí návrhu jsou tyto p ílohy:
-

5 x kupní smlouva
1 kolek 500,- K

V Ústí nad Labem dne …………………

V Bílin dne...................................... ..

…………………………………………….

………………………………………………

Prodávající
ÚSTECKÝ KRAJ
Ing. Ji í Šulc, hejtman kraje

Kupující
Ing. Stanislav Holub

.........................................................................
MUDr. Hana Holubová

14

