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 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 27. 6. 2007 od 10:05 hodin do 15:20 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/20Z/2007
Schválení možnosti vystoupení občanů při jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle Čl. I odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje možnost vystoupení občanů
Ústeckého kraje, a to po ukončení rozpravy ke každému projednávanému bodu programu, v
maximální délce 3 minuty.
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 2/20Z/2007
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 20. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 30 – 2 – 12) návrh byl přijat
Usnesení č. 3/20Z/2007
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.
Petr Husák (ČSSD)
3.
JUDr. Karel Krčmárik (KSČM)
(Hlasování: 45 – 0 – 0) návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/20Z/2007
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
Ing. René Budjač (ODS)
2.
JUDr. Zděnek Lavička (ČSSD)
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 5/20Z/2007
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje
z II. volebního období 2004 – 2008
1. Usnesení č. 45/3Z/2005 Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 69/15Z/2006 Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 14/17Z/2006 Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro malé a
střední podnikatele v Ústeckém kraji" 4.výzva – návrh dotací
4. Usnesení č. 15/17Z/2006 Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro drobné
podnikatele v Ústeckém kraji" 4.výzva – návrh dotací
5. Usnesení č. 39/17Z/2006 Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 40/17Z/2006 Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 48/17Z/2006 Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 50/17Z/2006 Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 55/17Z/2006 Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 57/17Z/2006 Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 58/17Z/2006 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 60/17Z/2006 Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 64/17Z/2006 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 28/18Z/2007 Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 29/18Z/2007 Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 31/18Z/2007 Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 32/18Z/2007 Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 34/18Z/2007 Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 35/18Z/2007 Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 36/18Z/2007 Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 38/18Z/2007 Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 41/18Z/2007 Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 42/18Z/2007 Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 43/18Z/2007 Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 44/18Z/2007 Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 46/18Z/2007 Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 48/18Z/2007 Nakládání s majetkem
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28. Usnesení č. 50/18Z/2007 Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 53/18Z/2007 Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 57/18Z/2007 Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 58/18Z/2007 Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 23/19Z/2007 Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci výzvy paní
Aleny Mikleové k vydání uměleckých předmětů deponovaných v Regionálním muzeu
v Teplicích
33. Usnesení č. 24/19Z/2007 Odkup akcií RRA ÚK, a.s
34. Usnesení č. 30/19Z/2007 Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 31/19Z/2007 Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 53/19Z/2007 Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 54/19Z/2007 Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 57/19Z/2007 Nakládání s majetkem
B) schva luje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 50/16Z/2006 Nakládání s majetkem na 31. 12. 2007
2. Usnesení č. 52/17Z/2006 Nakládání s majetkem na 31. 12. 2007
3. Usnesení č. 81/17Z/2006 Nakládání s majetkem na 31. 7. 2007
4. Usnesení č. 45/18Z/2007 Nakládání s majetkem na 31. 7. 2007
5. Usnesení č. 49/18Z/2007 Nakládání s majetkem na 31. 7. 2007
6. Usnesení č. 54/18Z/2007 Nakládání s majetkem na 31. 8. 2007
7. Usnesení č. 55/18Z/2007 Nakládání s majetkem na 31. 8. 2007
C)

zrušuje
Usnesení č. 8/16Z/2006 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 8. 11. 2006 v části A)1.

(Hlasování: 42 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 6/20Z/2007
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na v ědo mí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 29. 3. 2007 do 30. 5. 2007.
(Hlasování: 40 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 7/20Z/2007
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitelky Mgr. Lydie Šťastné o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/20Z/2007
Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
3

schva luje
změnu návrhu usnesení č. 11/19Z/2007ze dne 25. 4. 2007 z původního znění:
A)schvaluje
předložené požadavky obcí Ústeckého kraje na činnost jimi zřizovaných jednotek
Sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2007, včetně rozdělení finančních prostředků
z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2007 určených pro jednotky SDH obcí Ústeckého
kraje.
B)ukládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodů A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2007
na změnu
A) schva luje
1. rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kanceláře hejtmana na rok 2007,
v celkové výši 1 849 685,- Kč, na výstrojní vybavení jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí působících na území Ústeckého kraje,
2. poskytnutí finančního příspěvku obcím pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů
obcí ve smyslu § 27 odst. 3 písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) uk ládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodů A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 7. 2007
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/20Z/2007
Žádost města Roudnice nad Labem o finanční příspěvek na akce Roudnické vinobraní a
Roudnice na řece času
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí finančního příspěvku dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve výši 50.000,- Kč městu Roudnice nad Labem na akce Roudnické vinobraní a
Roudnice na řece času z Fondu hejtmana.
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 10/20Z/2007
Žádost Aeroklubu MAS Roudnice n/L o finanční příspěvek na Memorial Air Show 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
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o poskytnutí finančního příspěvku dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve výši 100.000,- Kč Aeroklubu MAS Roudnice n/L na Memorial Air Show 2007
z Fondu hejtmana.
(Hlasování: 39 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 11/20Z/2007
Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši dle
předloženého materiálu.
B) u k l á d á
Ing. Jaroslavovi Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, zabezpečit poskytování
odměn schválených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: trvale
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 12/20Z/2007
Příděl finančních prostředků do Fondu hejtmana Ústeckého kraje v r. 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
příděl finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 25.000 tis. Kč do Fondu
hejtmana Ústeckého kraje.
(Hlasování: 38 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 13/20Z/2007
Realizace pilotního projektu hejtmana Ústeckého kraje na podporu vzdělávání žáků
v
technických oborech pro studium VŠ technického zaměření v okrese Chomutov
Účelová dotace na realizaci projektového záměru využití 3. nadzemního podlaží v budově
detašovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Chomutově
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sch valuje
výjimku ze „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
hejtmana Ústeckého kraje“ v článku 4, odst. 4.5.
B) rozhodlo
v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.129/2000 Sb. o krajích o poskytnutí účelové
dotace statutárnímu městu Chomutov ve výši 5 300 000,- Kč na realizaci projektového
záměru využití 3. nadzemního podlaží v budově detašovaného pracoviště Fakulty strojní
ČVUT pro rozšíření vysokoškolské výuky a realizaci pilotního projektu Ústeckého kraje na
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podporu vzdělávání žáků v technických oborech pro studium VŠ technického zaměření
z Fondu hejtmana.
C) u k l á d á
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit realizaci poskytnutí účelové dotace
statutárnímu městu Chomutov na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zajistit
pedagogický proces projektu a spolupráci se statutárním městem Chomutov.
Termín: 31. 8. 2007
(Hlasování: 34 – 9 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 14/20Z/2007
Smlouva o poskytnutí dotace – Moravskoslezský kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a Moravskoslezským krajem,
se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ: 702 18, IČ: 70890692 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 39 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 15/20Z/2007
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 Ústeckého kraje.
B) v o l í
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Jarmila Grolmsová, nar. 9. 1. 1937, bytem SNP 24/2379, Ústí nad Labem,
Jiří Holas, nar. 6. 5. 1937, bytem Gočárova 13, Ústí nad Labem,
Gabriela Zaržická, nar. 11. 10. 1967, bytem Peškova 506, Ústí nad Labem.
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí
nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 4. 7. 2007
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 16/20Z/2007
Petice občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

b ere na vědomí
1. Petici občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína dle předloženého materiálu
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2. Petici občanů pro zákaz průjezdu kamionů obcí Libouchec dle předloženého materiálu.
B)

ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, odpovědět zástupkyni petičního výboru
„Petice občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína“ dle upraveného návrhu v
předloženém materiálu.
Termín: 27. 7. 2007

C)

bere na vědomí
podání Občanského sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku (Podpora železnic) –
SED dle předloženého materiálu.

D)

uk ládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, odpovědět Občanskému sdružení pro
ekologickou dopravu na Děčínsku (Podpora železnic) – SED ve smyslu rozhodnutí přijatého
ve věci Petice občanů proti dálničnímu přivaděči centrem Děčína dle bodu A) a B) tohoto
usnesení.
Termín: 19. 7. 2007

(Hlasování: 46 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 17/20Z/2007
Petice občanů k prodeji domů Českobratrská č.p.2942, č.p.2943, č.p.2944
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Petici obyvatel objektu v ulici Českobratrská č.p. 2942, č.p. 2943 a č.p. 2944 v Teplicích dle
předloženého materiálu.
B)

schva luje
návrh odpovědi na petici dle upraveného materiálu.

C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit úpravu (doplnění) předloženého návrhu odpovědi ve
smyslu projednání dané věci ZÚK dne 27. 6. 2007 v rámci bodu 39) Nakládání s majetkem a
odeslání odpovědi v zákonné lhůtě.
Termín: 30. 6. 2007
(Hlasování: 36 – 0 – 9) návrh byl přijat
Usnesení č. 18/20Z/2007
Stvrzení žádosti k projektu z fondu malých projektů v rámci programu INTERREG IIIA –
„Česko-německý slovník pro záchranáře“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
partnerství Ústeckého kraje v projektu zemského okresu Mittlerer Erzgebirgskreis (Střední
Krušnohoří) ,,Česko- německý slovník pro záchranáře“ v rámci programu INTERREG
III A.
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B) uk ládá
Ing. Aleši Konopáskovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, předložit k podpisu projekt
zemského okresu Mittlerer Erzgebirgskreis dle bodu A) tohoto usnesení hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 15. 7. 2007
(Hlasování: 37 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 19/20Z/2007
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – návrh dotací 2. kolo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
poskytuje
dle § 10 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
finanční podporu ve formě dotace na realizaci projektů Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2007 subjektům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 20/20Z/2007
Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
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 . Územní plán obce Píšťany do 30. 11. 2008
2 . Územní plán obce Snědovice do 30. 11. 2008
3 . Územní plán obce Měděnec do 30. 6. 2008
4 . Územně plánovací dokumentace Dušníky do 31. 12. 2007.
(Hlasování: 44 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 21/20Z/2007
Dotace z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro
rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji
pro rok 2007 výjimku z Programu EVVO v Ústeckém kraji pro rok 2007 z bodu IV.
Spoluúčast žadatele, minimální výše dotace – ze stanovené minimální výše dotace 30.000,- Kč
pro projekt: „Voda“ a „Odpady“, předložený žadatelem ZŠ Osek, Hrdlovská 662, 417 05
Osek, na poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč
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B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a
osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2007“ o uzavření „Smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace“ s těmito subjekty:
1. Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Severní Terasa, Stavbařů 2823/2,
400 11 Ústí nad Labem 11, IČ 00 08 15 31
Projekt „Úprava v Bertině údolí“
Výše dotace: 300.000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
2. Schola Humanitas, Centrum ekologické výchovy VIANA, Ukrajinská 379, 436 64
Litvínov, IČ 00 83 23 75
Projekt „Ekologická výchova bez hranic“
Výše dotace: 30.000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
3. Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov, IČ 00 26 60 27
Projekt „Naučná stezka Tesařova cesta – Šumný důl“
Výše dotace: 190.000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
4. ZŠ Osek, Hrdlovská 662, 417 05 Osek, IČ 49 08 70 11
Projekt: „Voda“ a „Odpady“
Výše dotace: 20.000,- Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových nákladů projektu
C) uk ládá
Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 16. 7. 2007
(Hlasování: 43 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 22/20Z/2007
Projednání dotací z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ro zho d u j e
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009“ o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace“, v souladu se vzorem obsaženým v příloze č. 2 tohoto usnesení schváleným pod
bodem B) tohoto usnesení, s těmito subjekty :
1. Obec Vrbice, Hlavní 47, 401 64 Vrbice , IČ 00264652
Výše příspěvku 77 440,- Kč
2. Obec Vilémov, Náměstí 1, 431 54 Vilémov, IČ 00262200
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Výše příspěvku 16 980,- Kč
3. Obec Boleboř, Boleboř 86, 431 21 Boleboř, IČ 00261815
Výše příspěvku 281 555,- Kč
4. Obec Křimov, Křimov 36, 430 02 Chomutov, IČ 00261971
Výše příspěvku 545 855,- Kč
5. Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ 00261891
Výše příspěvku 6 796 190,- Kč
6.

Město Blšany, Náměstí 29, 439 88 Blšany, IČ 00264784
Výše příspěvku 96 440,- Kč

7. Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ 00265781
Výše příspěvku 268 200 Kč,8.

Lesy Jezeří, k.s., Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov, IČ 250 29 967
Výše příspěvku 2 784 300,- Kč

9.

Dijon, s.r.o., Vězeňská 5/116, 110 00 Praha 1, IČ 267 30715
Výše příspěvku 384 600,- Kč

10. Městys Levín, Levín 58, 411 45 Úštěk, IČ 00263877
Výše příspěvku 268 150,- Kč
11. Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána,
IČ 00261866
Výše příspěvku 308 815,- Kč
12. Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČ 00261408
Výše příspěvku 116 775,- Kč
13. Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, IČ 00075566
Výše příspěvku: 610 270,- Kč
14. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688
Výše příspěvku: 62 650,- Kč
15. Město Výsluní, Výsluní 14, 431 83 Výsluní, IČ 00262251
Výše příspěvku: 152 530,- Kč
16. Obec Libořice, Libořice 30438 01 Žatec, IČ 00556335
Výše příspěvku: 37 800,- Kč
17. Brožová Marie, V Lipovci 3113, 276 01 Mělník
Výše příspěvku: 567 360,- Kč
18. Flegl Martin, 23 Flemington str. 2176 NSW, ST. John´s park, Austrálie, zastoupený
JUDr. Janem Vebrem v plné moci
Výše příspěvku: 318 060,- Kč
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19. Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč, IČ 00266540
Výše příspěvku: 52 560,- Kč
20. Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno, okres Louny, IČ 00264768
Výše příspěvku: 30 600,- Kč
21. Obec Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín, IČ 00555932
Výše příspěvku: 39 150,- Kč
22. Obec Staňkovice, Staňkovice 44, 412 01 Litoměřice, IČ 0044224869
Výše příspěvku: 61 800,- Kč
a to v rozsahu podle předložených žádostí o podporu uvedených v příloze č. 3 tohoto
usnesení, pokud bude splněna podmínka souhlasného vyjádření Komise ve smyslu čl. 88
odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji na roky 2007-2009.
B) schvaluje
Vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“ obsažený v příloze č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
1) Antonínu Terberovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci „Smluv o
poskytnutí neinvestiční dotace“ schválených dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: do čtrnácti dnů od splnění podmínky souhlasného vyjádření Komise ve
smyslu čl. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009
2) Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“ schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: do 20ti dnů od splnění podmínky souhlasného vyjádření Komise ve smyslu
čl. 88 odstavec 3 Smlouvy o ES k Programu poskytování podpor na hospodaření v
lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 23/20Z/2007
Návrh změny Plánů rozvoje rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č.1/2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen PRVKUK),
zpracovanou ve smyslu § 4 zák.č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích, v platném znění,
v termínu 04/2007 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., která obsahuje
změnu koncepce řešení zásobování pitnou vodou obcích a v místních částech Vinařice –
Divice, Zálužice – Stekník, Velké Březno, Chudoslavice, Štětí – Hněvice, Krásná Lípa,
Mikulášovice a změnu koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Benešov
nad Ploučnicí, Vrbice, Česká Kamenice, Zubrnice, Děčín, dle předloženého materiálu.
Navržená řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska optimální a změna PRVKUK jako
základního koncepční materiál na dobu do roku 2015 přispěje k podpoře investic z dotačních
titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu, Fondů ČR a Evropských fondů.
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(Hlasování: 48 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 24/20Z/2007
Návrhy na poskytnutí dotací a návrh na dodatek ke smlouvě již poskytnuté dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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 Staňkovice
IČO: 00556432
Sídlo: Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice
Projekt: podpora stavby „Staňkovice - kanalizace“
Výše dotace: 4 500 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
2. Obec Pesvice
IČO: 00673323
Sídlo: Pesvice č.p. 30, 431 11 Jirkov
Projekt: podpora stavby „Revitalizace vodní nádrže na p. p. č. 127 Pesvice“
Výše dotace: 1 400 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
3. Obec Petrohrad
IČO: 00480975
Sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
Projekt: podpora stavby „Kanalizace Petrohrad – 1. etapa výstavby“
Výše dotace: 2 000 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
4. Město Velký Šenov
IČO: 00261734
Sídlo: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov
Projekt: podpora stavby „Oprava dešťové kanalizace ve Velkém Šenově“
Výše dotace: 490 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
5. Obec Dobkovice
IČO: 00261246
Sídlo: 407 03 Dobkovice č.p. 101
Projekt: podpora stavby „Studie odkanalizování a čištění odpadních vod centrální části
obce Dobkovice“
Výše dotace: 67 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
6. Obec Velké Březno
IČO: 00267139
Sídlo: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
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Projekt: podpora PD stavby „Nová ČOV Velké Březno a úprava kanalizačního systému“
Výše dotace: 700 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
7. Obec Velké Březno
IČO: 00267139
Sídlo: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
Projekt: podpora stavby „Zvětšení akumulace pitné vody pro obec Velké Březno a její
propojení do stávajícího vodovodního systému.“
Výše dotace: 525 000 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
B) schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ pro
subjekt a projekt :
8. Severočeské sdružení obcí
IČO: 47324376
Sídlo: Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
Projekt: Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací „Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – příprava
technické dokumentace pro 2. etapu “
Výše dotace: 292 075 Kč
Minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu
C) schvaluje
uzavření smlouvy o navýšení již poskytnuté dotace z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje, 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,“takto:
9. Ke smlouvě č. 83/2005/FVH, uzavřenou s obcí Radovesice, dodatek č. 2, o navýšení
poskytnuté dotace o 1 000 000 Kč, a to ze 2 000 000 Kč na 3 000 000 Kč.
D) schvaluje
podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK,“ návrh dodatku ke smlouvě o změně charakteru
již poskytnuté dotace Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, a to z investiční dotace
na neinvestiční dotaci:
10. Ke smlouvě č. 22/2007, uzavřené na podporu realizace projektu „Riziková analýza
protipovodňové ochrany pro lokalitu Děčín“, uzavřenou se Statutárním městem Děčín,
dodatek č. 1.
Poskytnutí dotací a změna charakteru poskytnuté dotace je podmíněno uzavřením smluv,
jejichž návrhy jsou obsaženy v příloze č. 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 44 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 25/20Z/2007
Návrh na poskytnutí dotace z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém
kraji na rok 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji na rok 2007 o uzavření „Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace“
v souladu se smlouvami obsaženými v příloze č. 5 tohoto usnesení schválenými pod bodem
C) tohoto usnesení s těmito subjekty:

1.Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
IČ: 44557141
Projekt: Vinobraní 2007
Výše dotace: 100 000,- Kč
2.Krajská agrární komora Ústeckého kraje, OVO FRUKT, s. r. o.
Most – Vtelno, 434 01, autopošta Most
IČ70914214
Projekt: Krajské informační středisko
Výše dotace: 300 000,- Kč
a to v rozsahu podle předložené žádosti o podporu uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení,
pokud bude splněna podmínka souhlasného vyjádření Komise ve smyslu čl. 88 odstavec 3
Smlouvy o ES k Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji
na rok 2007 a 2008.
B ) s ch val uj e
Návrh smluv dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy podle bodu A) a B)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2007
(Hlasování: 46 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 26/20Z/2007
Návrh dodatku ke smlouvě již poskytnuté dotace z Programu rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z hoduj e
v souladu s ustanovením § 59 odst. 2a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, o
uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě S / 59 / 2006 o poskytnutí neinvestiční dotace“ s tímto
subjektem:
Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb
IČ 75056453
Sídlem: Straškov 103, 413 01 Straškov
Projekt: Praktické ověření možnosti ozdravění volně žijící zvěře – zajíc polní
Dotace 294.280,- Kč
Termín dokončení projektu se mění z 15. 12. 2006 na 10. 1. 2007
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B) s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě S / 59 / 2006 dle předloženého materiálu.
C) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat „Dodatek č.1 ke smlouvě S / 59 /
2006 o poskytnutí neinvestiční dotace.
Termín: 31. 7. 2007
(Hlasování: 49 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 27/20Z/2007
Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
1. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková
organizace
Sídlo: Krupka, Na Příkopě 77, PSČ 417 41
IČ: 14865149
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ 415 02
IČ: 00497088
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka,
příspěvková organizace přecházejí na přejímací Střední školu stavební, Teplice,
příspěvková organizace. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení po sloučení: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace.

(Hlasování: 45 – 0 – 5) návrh byl přijat
2. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, E. Dvořákové 14, PSČ 415 02
IČ: 00671631
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace
Sídlo: Teplice, Alejní 12, PSČ 415 01
IČ: 00524646

15

a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Střední školy textilní, Teplice, příspěvková organizace přecházejí
na přejímací Střední školu obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace.
Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po
sloučení: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace.
(Hlasování: 46 – 0 – 2) návrh byl přijat
3. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace
Sídlo: Lovosice, Mírová 225, PSČ 410 02
IČ: 62770276
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Základní škola praktická, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace
Sídlo: Lovosice, Mírová 225, PSČ 410 02
IČ: 46773738
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Praktické školy, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace
přecházejí na přejímací Základní školu praktickou, Lovosice, Mírová 225, příspěvková
organizace. Nový název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení po sloučení: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková
organizace.
(Hlasování: 49 – 0 – 1) návrh byl přijat
4. příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu
673/8, příspěvková organizace
Sídlo: Děčín I, 17. listopadu 673/8, PSČ 405 02
IČ: 65082249
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
Název: Speciální základní škola, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková
organizace
Sídlo: Děčín IX - Bynov, Teplická 65, PSČ 405 05
IČ: 65082133
a to dnem 1. září 2008.
Majetek, práva a závazky Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín I, 17.
listopadu 673/8, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Speciální základní školu,
Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace. Nový název právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení: Speciální základní škola
a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace.
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B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2008

(Hlasování: 36 – 6 – 8) návrh byl přijat
Usnesení č. 28/20Z/2007
Program I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
neziskovými organizacemi - přidělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zabezpečení projektů v rámci Preventivních
programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými
organizacemi, pro rok 2007;ÚZ 33 122 – Program prevence sociálně patologických jevů a ÚZ
33 163 – Program protidrogové politiky, v celkovém objemu 313 tis. Kč, pro tyto obce
(města):

Název obce/města

Název organizace

Název projektu

ÚZ

navýšení
(v tis.Kč)

Kadaň

Základní škola Kadaň, Na
Podlesí

"Učíme se společně"

33122

5

Hrušovany

Mateřská škola Hrušovany

Chceme žít zdravě aneb
Návštěva z planety GYA

33122

18

Rodičovský klub

33122

12

33163

15

33122

15

POMÁHEJME SI

33163

18

TŘÍDA PLNÁ POHODY
Prevence sociálně
patologických jevů v
V.ročníku speciální školy
formou skupinové terapie

33163

62

33122

30

Jirkov
Děčín

Litoměřice

Základní škola Jirkov,
Krušnohorská 1675
Základní škola Děčín II,
Kamenická
Základní škola a Mateřská
škola Děčín 4, Máchovo nám.
Základní škola Litoměřice,
Havlíčkova

Starší učí mladší, jak se
bránit nebezpečí
Najdu sám sebe (Motto:
"Nuda je nuda!")

Žatec

Základní škola praktická,
speciální a logopedická Žatec,
Dvořákova 24

Louny

Základní umělecká škola
Louny

Multimediální výuka v ZUŠ

33122

40

Krásný Dvůr

Základní škola Krásný Dvůr

Ve volném čase zdravě (jen
dílna 3)

33122

10

Paraplíčko 2007

33122

19

MOSTY (V)

33163

19

SOUZNĚNÍ - 7.ročník 2007

33163

10

Nebojíme se 6.třídy

33163

30

„Zdravý životní styl je náš
cíl“

33122

10

Litvínov-Janov
Most

Bílina
Ústí nad Labem

Základní a Mateřská škola
Litvínov- Janov, Přátelství 160
Základní škola Most, U
Stadionu
Základní škola Most,
Rozmarýnova
Základní škola Bílina, Lidická
31/18
Základní škola a Mateřská
škola Ústí nad Labem, Jitřní
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B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 44 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 29/20Z/2007
Dodatek ke smlouvě o neinvestiční dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2007“ – schválení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Dodatek č. 1 v dotačním programu „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2007 „ ke smlouvě č. 554/2007, příjemce Město Louny pro Vrchlického divadlo, Mírové
náměstí 35, 440 23 Louny, IČ: 00265209, kterým se mění název na LOUNSKÉ
DIVADLENÍ 2007.

B)

ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
spojené s bodem A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2007

(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 30/20Z/2007
Transformace nemocnic Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
přednesenou informaci o průběhu realizace usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 32/16Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 ve věci naplnění změny způsobu organizace
a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou dosud příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými
závody.

B)

schva luje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/19Z/2007 ze dne 25.4.2007
v části B), kdy se slova „3.211.621.278 Kč“ nahrazují slovy „3.211.621.000 Kč“.

C)

ro z hoduj e
zejména dle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření Dohod o narovnání mezi Ústeckým krajem, ČR –
Ministerstvem zdravotnictví, Krajskou zdravotní, a.s. a
a. Nemocnicí Děčín, příspěvkovou organizací
-

ohledně podmínek akce „Nemocnice Děčín – PKK – videokolonoskop
s příslušenstvím“ ev.č. 3350205069
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-

ohledně podmínek akce „Nemocnice Děčín – rekonstrukce staré interny“
ev. č. 3352104001

b. Nemocnicí Chomutov, příspěvkovou organizací
-

ohledně podmínek akce „Nem. Chomutov – reko gynekologie, chirurgie a TRN“ ev.
č. 2352140201

-

ohledně podmínek akce „Nemocnice
s příslušenstvím“ ev.č. 235316 0208

-

ohledně podmínek akce „NsP Chomutov – AZ – scintilační gamakamera SPECT s 2
detektory“ ev.č. 3350207038

-

ohledně podmínek akce „NsP
s příslušenstvím“ ev.č. 3350205068

-

ohledně podmínek akce „NsP Chomutov – vybavení onkologického pracoviště“
ev.č. 3352104415

Chomutov

Chomutov

–

–

PKK

lineární

–

urychlovač

videokolonoskop

c. Nemocnicí Most, příspěvkovou organizací
-

ohledně podmínek akce „NsP Most– PKK – videokolonoskop s příslušenstvím“
ev.č. 3350205071

d. Nemocnicí Teplice, příspěvkovou organizací
-

ohledně podmínek
ev.č. 2352120102

akce

„Nemocnice

Teplice

–

magnetická

rezonance“

-

ohledně podmínek akce „NsP Teplice – PKK – videokolonoskop s příslušenstvím“,
ev.č. 3350205072

-

ohledně podmínek akce „NsP Teplice – přístavba centrálních operačních sálů –
zajištění energ. zdrojů“ ev. č. 235210 4470

-

ohledně podmínek akce „NsP Teplice – přístavba operačních sálů – zajištění
operačních oborů“ ev. č. 2352140024

-

ohledně podmínek akce „NsP Teplice – RTG skiagrafický stacionární“
ev.č. 3350207014

e. Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, pčísopěvkovou organizací
-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – detox – stavební úpravy JIP“ev. č.
235312 0209

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – detoxikační jednotka a léčba
metadonem“ev. č. 3350403057

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem - dostavba“ ev. č. 335010 1402

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – dýchací přístroj, chirurgické
odsávačky“ ev. č. 2353320103

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – perinatologický program 2005 –
zdravotnická technika“ ev. č. 2353140205

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – perinatologický program“ ev. č.
2353140100

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – PKK – videokolonoskop
s příslušenstvím“ ev. č. 3350205066
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-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – pojízdný rentgenový přístroj“ ev. č.
2353320202

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – PP – zdravotnická technika“ ev. č.
3350205510

-

ohledně podmínek akce „MN Ústí nad Labem – přenosný ultrazvukový přístroj,
zvedák Meira“ ev. č. 2353320002

-

ohledně podmínek akce „MN
s příslušenstvím“ev. č. 2353130209

Ústí

nad

Labem

–

videokolonoskop

kterými dochází ke změně omezujících podmínek z ISPROFIN tak, že Ústecký kraj bude za
podmínek uvedených v předmětných rozhodnutích o poskytnutí státních účelových dotací a
v těchto dohodách oprávněn mj. i vkládat svůj nemovitý majetek do základního kapitálu
Krajské zdravotní, a.s., avšak oproti tomu především vstupuje do stávajících závazků
nemocničních příspěvkových organizací z ISPROFIN.
D) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/16Z/2006 ze dne 8.11.2006 v části F) takto:
za slova „nebo od 1. 7. 2007,“ se vkládá text „nebo nejpozději od 1.10.2007,“.
E)

schva luje
změnu termínu plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/16Z/2006 ze dne
8.11.2006 v části F) na 30.9.2007.

(Hlasování: 28 – 3 – 17) návrh byl přijat
Usnesení č. 31/20Z/2007
Informace o zdravotnictví Ústeckého kraje za rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
předloženou Zprávu o zdravotnictví na území Ústeckého kraje v roce 2006.
(Hlasování: 41 – 0 – 3) návrh byl přijat
Usnesení č. 32/20Z/2007
Informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zpracovaný materiál Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách
Ústeckého kraje za rok 2006 vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících.
(Hlasování: 44 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 33/20Z/2007
Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007 Zabezpečení
Ambulantní pohotovostní péče na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2007 takto:
v části D) r o z h o d u j e se text
„Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 847 500 Kč“
nahrazuje textem
„Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 565 000 Kč pro období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007“
(Hlasování: 43 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 34/20Z/2007
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2006
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2006 bez výhrad.
B) b ere na vědo m í
1. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2006 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu.
2. zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2006 ve výši 753 087 tis. Kč.
C) schvaluje
použití volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 ve výši
378 570 tis. Kč následovně:
v tis. Kč
použití

odbor

objem

1

investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2006,
přecházející do roku 2007

INV

150 542

2

rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje

EK

59 638

3

Fond hejtmana Ústeckého kraje

KH

50 120

4

pokrytí prokazatelné ztráty autobusové dopravní obslužnosti
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace –
příspěvek zřizovatele

DS

38 000

DS

24 000

Průmyslová zóna TRIANGLE
SŠ technická, Most – Velebudice, příspěvková organizace –
projekt „Výukový a tréninkový polygon pro profesní přípravu
zaměstnanců v průmyslových zónách Ústeckého kraje“

INV

16 085

INV

10 000

5
6

7
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8

systém strategické komunikace přeshraniční spolupráce a
zpracování knihy „Ústecký kraj po sedmi letech“

KH

7 200

9

projekt "Revitalizace povodí Lučního potoka"

INV

6 300

INV

4 800

11

výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
„Program pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v
Ústeckém kraji na rok 2006“

ZPZ

3 988

12

kampaň "Zvýšení separace a využívání odpadů v Ústeckém kraji"

ZPZ

700

13

navýšení příspěvku pro Asociaci krajů ČR

KH

300

10

příspěvky zřizovatele na projekty:
SOŠ technická a SOU Louny – „Odborná výuková učebna –
obor provoz a ekonomika dopravy“
SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – „Zvýšení kvality
vzdělávání v oblasti služeb, zaměření turismu v Ústeckém
kraji“
Evropská akademie, Děčín – „Zpracování, řízení a realizace
projektové činnosti v oblasti vzdělávání“
14

VOŠ a SPŠ, Varnsdorf – „Internet – datová síť“
neinvestiční dotace na posílení činnosti divadelních a kulturních
zařízení:
Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo
opery a baletu
Statutární město Ústí nad Labem pro Činoherní studio Ústí nad
Labem

900

770
494
SMT

2 000
1 000

Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice
15

350
KP

Městské divadlo v Mostě, s. r. o.
celkem

383

1 000
378 570

(Hlasování: 35 – 0 – 11) návrh byl přijat
Usnesení č. 35/20Z/2007
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2008 – 2012
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2008 – 2012 dle příloh č. 7 – 10 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 2) návrh byl přijat
Usnesení č. 36/20Z/2007
Možnosti převodu zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem na jiné subjekty
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e re na vědo mí
systém transformace příspěvkových organizací zřizovaných krajem na jiné subjekty:
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1.
2.
3.
4.

převedení do zřizovatelské kompetence obce,
dlouhodobé pronájmy zařízení jiným subjektům,
vyhlášení výběrového řízení na nového poskytovatele veřejných služeb
(obchodní nebo nezisková forma),
založení obecně prospěšných společností ze strany kraje s nabídkou účasti
příslušné obce,

B) ukládá
Radě Ústeckého kraje provést širokou diskusi o systému transformace příspěvkových
organizací zřizovaných krajem na úrovni státu, obcí, ředitelů příspěvkových organizací,
dotčených komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje v závislosti
na koncepčních materiálech jednotlivých oblastí.
Termín: 30. 11. 2007
(Hlasování: 39 – 0 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 37/20Z/2007
Dodatek ke Smlouvě o úvěru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

ro z ho d uj e
v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 373/06/LCD ze dne 9. 6. 2006 dle
předloženého materiálu.

B) ukládá
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavření dodatku dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 15. 7. 2007
(Hlasování: 37 – 0 – 5) návrh byl přijat
Usnesení č. 38/20Z/2007
Aktualizace čerpání úvěru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schva luje
aktualizaci čerpání investičního úvěru dle přílohy č. 11, sl. „Aktualizace čerpání dle
smluv o dílo, popřípadě dle rozpočtu z PD“ tohoto usnesení, přičemž celková výše čerpání
úvěru bude průběžně aktualizována dle skutečných nákladů staveb.

B) ukládá
Ing. Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit do příštího jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje v září 2007 případný návrh dalších akcí pro dočerpání úvěru.
Termín: 26. 9. 2007
(Hlasování: 42 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 39/20Z/2007
Odkup akcií RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s ta no v í
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 7 kusů akcií této společnosti, a to formou nákupu od níže
uvedených akcionářů:
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
5 kusů akcií
Okresní hospodářská komora v Lounech
2 kusy akcií
B) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s.v počtu 7 kusů, za cenu v maximální výši 23.900,Kč za jednu akcii.
Termín: 1. 8. 2007
(Hlasování: 40 – 1 – 3) návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 40/20Z/2007
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 společnosti NORDEKO,
a.s., se sídlem Dělnická 1248/59, 170 00 Praha 7, IČ: 26508231
- pozemek: st.p.č. 1158/13 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen ze st.p.č.1158/13 o výměře 764 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 303-324/2006 ze dne 23. 11. 2006),
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsaný na LV č. 213 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 6.084,-Kč a o vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: IČ: 0080837 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 prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2007

24

2.
Usnesení č. 41/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. 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 manželům Risteskim,
bytem Zahrádky 351, 415 10 Teplice - Sobědruhy
- pozemek: st.p.č. 1158/15 o výměře 303 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen ze st.p.č. 1158/13 o výměře 764 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 303-324/2006 ze dne 23. 11. 2006)
obec Dubí, k.ú. Cínovec zapsaný na LV č. 213 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice za kupní cenu 16.795,-Kč a o vyjmutí uvedené
nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: IČ: 0080837 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 prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2007

3.
Usnesení č. 42/20Z/2007
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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Miroslavu Bučkovi,
bytem: Polní 2977, Varnsdorf, 407 47, a to:
- budova: část obce: Varnsdorf, č. p. 678, způsob využití: jiná stavba, na p. p. č. 4172,
- pozemek: p. p. č. 4172 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p. p. č. 4173 o výměře 1813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 2909 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 210.760,Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková
organizace, IČ: 64045625 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, předložit 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. 9. 2007
4.
Usnesení č. 43/20Z/2007
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 manželům Jiřině
Zamykalové a MUDr. Antonínu Zamykalovi, bytem: Na stráni 1785/1, Děčín VI-Letná,
405 02 Děčín 2, a to:
- pozemek: st. p. č. 444 o výměře 83 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově
chráněné území,
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 162 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za
kupní cenu 7.096,- Kč a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace
Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, se sídlem: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II,
IČ: 00829617.

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. 9. 2007

5.
Usnesení č. 44/20Z/2007
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 Renatě Molnárové, bytem:
Londýnská 761/9, Jiříkov-Starý Jiříkov, 407 53, a to:
- pozemek: p. p. č. 749/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.170,- Kč a vyjmutí
uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov,
příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkov, Londýnská, čp. 563, PSČ 407 53, IČ:
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47274468 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 prodej (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2007

6.
Usnesení č. 45/20Z/2007
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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Dolní Habartice, se
sídlem: Dolní Habartice 178, Děčín, 405 02, IČ: 555924, a to:
- pozemek: p. p. č. 1805/2 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1805 o výměře 10324 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 360-278/2006),
- pozemek: p. p. č. 1805/3 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1805 o výměře 10324 m2,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 360-278/2006),
obec Dolní Habartice, k. ú. Dolní Habartice, zapsaných na LV č. 180 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu
5.450,- Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit 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. 9. 2007

7.
Usnesení č. 46/20Z/2007
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.
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2. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, s. p., se
sídlem: Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 3064/38 o výměře 13 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném,
- pozemek: p. p. č. 3064/40 o výměře 8 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném,
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.725,- Kč
a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit 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. 9. 2007

8.
Usnesení č. 47/20Z/2007
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 Povodí Ohře, s. p., se
sídlem: Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. p. č. 620/9 o výměře 248 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném,
obec Vilémov, k. ú. Vilémov u Šluknova, zapsané na LV č. 216 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.638,Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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.

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. 9. 2007

9.
Usnesení č. 48/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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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 panu Petru Jasanskému,
bytem nám. Míru 172, 436 01 Litvínov , a to:
- pozemek: p.p.č. 1280/1 díl „a“ o výměře 11 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob
využití: ind. rekr. (pozemek p.č. 1280/1 díl „a“ byl oddělen z pozemku p.č.
1280/1
a
sloučen s pozemkem st.p.č. 226 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 568103/2006 ze dne 13.12.2006)
obec Český Jiřetín, k.ú. Český Jiřetín, zapsané na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.235,Kč
a
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, 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, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2007

10.
Usnesení č. 49/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/8Z/2005 bod C) ze dne 26. 10. 2005

B)

si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém posudku č. 175-10/04 ze
dne 19.10.2004, ve správě příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.

C)

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) souboru nemovitého a movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje
společnosti Hostačovský zámek s.r.o., zastoupená Vojtěchem Hašou, jednatelem společnosti,
se sídlem Hranice, Čechova 131, PSČ: 753 01, IČ: 277 98 836, a to:
- pozemek: st.p.č. 46 o výměře 1 662 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 140 o výměře 1 899 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní nádrž umělá
- pozemek: p.p.č. 141/1 o výměře 111 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň
29

- budova: část obce Hostačov, č.p. 59, způsob využití: průmyslový objekt na st.p.č. 46
obec Skryje, k.ú. Skryje u Golčova Jeníkova, zapsaného na LV č. 313 u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod pro Ústecký kraj
a movitého majetku specifikovaného ve znaleckém posudku č. 175-10/04 ze dne 19.10.2004
za kupní cenu 15.120.400,- Kč za podmínek schválených usnesením Rady Ústeckého kraje
č. 61/32R/2006 bod A) ze dne 8.3.2006 a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4,
Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
D)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) souboru nemovitého a movitého majetku uvedeného v bodu
C)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2007

11.
Usnesení č. 50/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení č. 25/3Z/2005 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 3. 2005.

B)

rozhoduje
1. neprodat (nepřevést) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Josefu Cíchovi, bytem
Chomutovská 1258, Kadaň, PSČ 432 01, a to:
- budova: objekt č.p. 161, příslušnost k části obce Výsluní, způsob využití: bydlení,
umístěný na st.p.č. 122/1 a 122/2 (pozemek na LV č. 1-obec Výsluní),
- pozemek: p.p.č. 116/2 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: st.p.č. 122/1 o výměře 252 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Výsluní, obci Výsluní, zapsané na LV č. 259 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
za kupní cenu 100.000,--Kč
2. 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.
3. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje MUDr. Miroslavu
Findovi, bytem V. Nezvala 4281, Chomutov, PSČ 430 01, a to:
- budova: objekt č.p. 161, příslušnost k části obce Výsluní, způsob využití: bydlení,
umístěný na st.p.č. 122/1 a 122/2 (pozemek na LV č. 1-obec Výsluní),
- pozemek: p.p.č. 116/2 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: st.p.č. 122/1 o výměře 252 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Výsluní, obci Výsluní, zapsané na LV č. 259 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
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za kupní cenu 200.000,--Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu B) 3. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2007

12.
Usnesení č. 51/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
-

-

budova: část obce: Předměstí, č.p. 439, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, umístěna na p.p.č. 5211 o výměře 138 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5211 o výměře 138 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5210/1 o výměře 1011 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5210/2 o výměře 13 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
pozemek: p.p.č. 5210/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV 8485 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení:

1. Odhadnutá administrativní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 4259090/07 Mgr. Milana Špičky ze dne 15. května 2007: 1.199.430,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.199.430,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 200.000,- Kč
5. Práva třetích osob: nejsou.
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, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

13.
Usnesení č. 52/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/15Z/2006 ze dne 20.9.2006.

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu) formou veřejné dražby nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-

budova: č.p. 189, způsob využití: bydlení, umístěná na pozemku st.p.č. 252, o výměře
152 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: st.p.č. 252 o výměře 152 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

obec Měcholupy, k.ú. Měcholupy u Žatce, zapsaných na LV 9 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitostí specifikovaných v tomto bodu
tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 06/140 Jaroslava
Jandury ze dne 16. 1. 2007: 600.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 600.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 60.000,- Kč
5. Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby: nájemní smlouva z 2.1.1993 uzavřená
mezi příspěvkovou organizací Krajská majetková, příspěvková organizace, se
sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 a panem
Štefanem Čakvarim na dobu neurčitou
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ:
00829048 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.

14.
Usnesení č. 53/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007.

B)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Správě Národního
parku České Švýcarsko, se sídlem: Pražská 52/457, Krásná Lípa, 407 46, IČ: 70565759, a
to:
- pozemek: p. p. č. 1614 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 1615 o výměře 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Staré Křečany, k. ú. Brtníky, zapsaných na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
- pozemek: p. p. č. 461/4 o výměře 683 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. p. č. 492 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Staré Křečany, k. ú. Kopec, zapsaných na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj,
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a vyjmutí uvedených nemovitostí ze 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.
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2007

15.
Usnesení č. 54/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lom, se
sídlem náměstí Republiky 13, PSČ: 435 11 Lom, IČ: 00266035, a to:
- část komunikace č. II/256 v úseku 0,614 km – 0,990 km na p.p.č. 1523/3 v k.ú. Lom u
Mostu (úsek od křižovatky se silnicí III/2567 po značku „konec obce“)
a vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí
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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti schválené v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2007

16.
Usnesení č. 55/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a obcí Otvice, se
sídlem Školní 95, Otvice, Jirkov 1, PSČ 431 11, IČ: 00262064, na budoucí darování
(převod) nemovitosti, a to:
-pozemek: část p.p.č. 225 o výměře max. 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice zapsané na LV č. 524 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

B)

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. 8. 2007
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17.
Usnesení č. 56/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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. 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: část p.p.č. 2330/2 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: manipulační plocha,
- pozemek: část p.p.č. 2258/3 o výměře max. 413 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.

B)

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: 30. 9. 2007

18.
Usnesení č. 57/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 17/2007 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitostí:
-

pozemek: p.p.č. 1729/1 o výměře 820 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Holedeč, k.ú. Holedeč, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec

-

pozemek: p.p.č. 576/2 o výměře 2327 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žiželice, k.ú. Hořetice u Žiželic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec

-

pozemek: p.p.č. 609/2 o výměře 6775 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec

-

pozemek: p.p.č. 427/1 o výměře 5728 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Výškov, k.ú. Počerady, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny,
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-

pozemek: p.p.č. 923 o výměře 15014 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Žatec, k.ú. Trnovany u Žatce, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,

z majetku České republiky, příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví Ústeckého kraje.

19.
Usnesení č. 58/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Chabařovic, zastoupené starostou města Jiřím Záhorákem, se sídlem Husovo náměstí183,
403 17 Chabařovice, IČ: 00556912, a to:
- pozemek: p.p.č. 1567/22 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor,
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 1567/15 o výměře 59 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
952-1060/2006 ze dne 4.12.2006),
- pozemek: p.p.č. 1567/24 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor,
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 1567/16 o výměře 602 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: dobývací prostor, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
952-1060/2006 ze dne 4.12.2006),
- pozemek: p.p.č. 1665/59 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/13 o výměře 626 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 952-1060/2006 ze dne 4.12.2006),
- pozemek: p.p.č. 1665/60 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 1665/13 o výměře 626 m2 , druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 952-1060/2006 ze dne 4.12.2006),
- pozemek: p.p.č. 1665/14 o výměře 732 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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, 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 předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 21 9. 2007
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20.
Usnesení č. 59/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 56, Praha 4,
zastoupené: Ing. Renné Komínkem, ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, PSČ: 430
01, IČ: 65993390, a to:
-

část komunikace č. I/28 v délce 1.762 km, a to od staničení 10.643 km do staničení
12.405 km na pozemcích p.č. 1041/1 a p.č. 1041/5, oba v k.ú. Kozly u Loun

-

stavební objekt č. 102 – „Větev silnice II/257“ stavby „Přeložka silnice I/15 Skršín –
Kozly“ na pozemcích p.č. 1097/27, 1097/20, 1097/21, 1097/2, 1097/22, 1097/6 a
1097/11, vše v k.ú. Kozly u Loun

-

pozemek: p.p.č. 1097/27 o výměře 3491 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1097/3 o výměře 8609 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 114-332/2004 ze dne 26.7.2004)
pozemek: p.p.č. 1097/20 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1097/21 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1097/2 o výměře 3407 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1097/22 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1097/6 o výměře 1281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1097/11 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1041/1 o výměře 25736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
pozemek: p.p.č. 1041/5 o výměře 4400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice

-

vše obec Kozly, k.ú. Kozly u Loun, zapsané na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny za podmínky, že obdarovaný přebírá případné
ekologické závazky s tímto majetkem spojené a bere na sebe veškeré povinnosti plynoucí
s jejich odstraňováním a prohlašuje, že nebude od dárce požadovat jejich případnou
náhradu, a že se takové případné náhrady vzdává,
a svěření uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 0080837, se sídlem Ruská 260, 417
03 Dubí 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 darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
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Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2007

21.
Usnesení č. 60/20Z/2007
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 (podíl 14/24): p.p.č. 4986/15 o výměře 335 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,

-

pozemek (podíl 14/24): p.p.č. 4986/16 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,

-

pozemek (podíl 14/24): p.p.č. 4986/17 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Louny, k.ú. Louny, zapsané na LV č. 1943 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny

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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitostí schválené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o bezúplatném nabytí nemovitostí uvedených v bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2008

22.
Usnesení č. 61/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města
Teplice, se sídlem náměstí Svobody 2, IČ: 266621, a to:
-

pozemek: p.p.č.1070/1 o výměře 85 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

obec Teplice, k.ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Teplice a předání uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
37

organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, 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, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2007

23.
Usnesení č. 62/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se
sídlem: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p. p. č. 618 o výměře 947 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
obec Děčín, k. ú. Chlum u Děčína,
- pozemek: p. p. č. 2678/5 o výměře 37 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 4743, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2678/6 o výměře 183 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 4743, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2679/1 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2679/2 o výměře 107 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova LV 4743, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p. p. č. 2681/1 o výměře 59733 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
obec Děčín, k. ú. Děčín,
zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České
republiky, a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Školní
statek, Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace, IČ: 00081663 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 smlouvu o bezúplatném
převodu jejímž předmětem je bezúplatný převod (nabytí) nemovitostí schválených v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: do 60 dnů od obdržení smlouvy od PF ČR

24.
Usnesení č. 63/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitého majetku do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního
města Most, se sídlem Radniční 1, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- kolektor ÚT a TUV včetně měřáku
umístěný v budově č.p. 2343 na parcele č. 3492/1 v k.ú. Most II a předání uvedeného
majetku do správy příspěvkové organizace Gymnázium, Most, Čs. armády 1530,
příspěvková organizace, IČ: 49872559.
2. uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) majetku uvedeného v bodu A) a B) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Rada a Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o přijetí daru (nabytí) majetku uvedeného v bodu A) a B) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 8. 2007

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) majetku uvedeného v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2007

25.
Usnesení č. 64/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního města
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 28, IČ: 261891, a to:
- pozemek: část p.p.č. 1456/1 o výměře 2527 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
(tato nově vzniklá část p.p.č. 1456/1 vznikla sloučením části p.p.č. 5 (díl d) o výměře 1 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, části p.p.č. 1338 (díl c) o výměře 2303
m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, p.p.č. 3/2 o výměře 68 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice a p.p.č. 4 o výměře 155 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 121289/1999 ze dne 13. 4. 1999 a byla přisloučena k původní pozemkové parcele č. 1456/1)
- pozemek: p.p.č. 382/34 o výměře 1238 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(oddělený z p.p.č. 382/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1370-42/2001 ze
dne 30. 1. 2001)
- pozemek: p.p.č. 74/1 o výměře 11131 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(vzniklý sloučením části p.p.č. 74/1 (díl a) o výměře 10827 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, části p.p.č. 74/9 (díl b) o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, části p.p.č. 74/14 (díl c) o výměře 1097 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice, části p.p.č. 74/15 (díl d) o výměře 150 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, p.p.č. 74/16 o výměře 19 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice a p.p.č. 74/17 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1222204/1999 ze dne 17. 1. 2001 a oddělením p.p.č. 74/19 o výměře 562 m2, druh pozemku:
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ostatní plocha, způsob využití: chodník a p.p.č. 74/20 o výměře 533 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: chodník geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
1377-400/1999 ze dne 14. 3. 2001)
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro statutární město Chomutov,
- pozemek: p.p.č. 543/1 o výměře 4034 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 4476/1 o výměře 13551 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(oddělený z p.p.č. 4476 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2343-400/1999 ze
dne 18. 2. 2002)
obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro statutární město Chomutov,
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)

ukládá
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: 30. 9. 2007

26.
Usnesení č. 65/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Českých energetických
závodů, státního podniku „v likvidaci“, se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10, IČ:
00002691, a to:
- pozemek: p.p.č. 1277/2 o výměře 273 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1280/7 o výměře 478 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/8 o výměře 599 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/9 o výměře 55 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/12 o výměře 728 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/14 o výměře 1098 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/15 o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/18 o výměře 271 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/23 o výměře 670 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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-pozemek: p.p.č. 1280/25 o výměře 453 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/26 o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/27 o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/44 o výměře 162 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/47 o výměře 93 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/48 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/53 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/54 o výměře 121 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1280/56 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil doložku ke smlouvě o
bezúplatném převodu č. 543/2006, dokládající přijetí daru (nabytí) nemovitostí schválené
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2007

27.
Usnesení č. 66/20Z/2007
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, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 69797111, a to:
- pozemek: p.p.č. 924/2 o výměře 6050 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a svěření uvedené
nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 80837
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 15/UL/2006 a doložky, týkající
se pozemku parcelní číslo 924/2 v k.ú. Předlice, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví číslo
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60000 pro katastrální území Předlice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem z majetku České republiky
s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
Ústeckého kraje (dle předloženého materiálu).
C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu 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. 8. 2007

28.
Usnesení č. 67/20Z/2007
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, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 69797111, a to:
pozemek: p.p.č. 163/7 o výměře 1325 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: památkově chráněné území,
obec Řehlovice, k.ú. Stadice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a svěření uvedené nemovitosti do
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 80837 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. 17/UL/2006 a doložky, týkající
se pozemku parcelní číslo 163/7 v k.ú. Stadice, nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Stadice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem z majetku České republiky s příslušností
hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Ústeckého kraje
(dle předloženého materiálu).

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu 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. 8. 2007

29.
Usnesení č. 68/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 44/11Z/2006 ze dne 19. 4. 2006
2. o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
42

státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 3586 o výměře 7087 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 3605/3 o výměře 6656 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitostí 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)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitostí schválené v bodu A) 2. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

30.
Usnesení č. 69/20Z/2007
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
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417 03 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 smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitostí schválené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 12. 2007

31.
Usnesení č. 70/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2/2007 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. 857/22 o výměře 12681 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smlouvy o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedených v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2007

32.
Usnesení č. 71/20Z/2007
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. 721/1 o výměře 1780 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p.p.č. 1600/1 o výměře 18897 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
pozemek: p.p.č. 1600/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p.p.č. 1701 o výměře 23878 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a předání uvedených 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
1. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 14UL/2006 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. 721/1 o výměře 1780 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
pozemek: p.p.č. 1600/1 o výměře 18897 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2. se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3/UL/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. 1600/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 1701 o výměře 23878 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chabařovice, k.ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Smluv o
bezúplatných převodech, jejichž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedených
v bodu B) 1. a 2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2007

33.
Usnesení č. 72/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1488/2007 a doložky dle
přdedloženého 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. 306/8 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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-pozemek: p.p.č. 306/16 o výměře 269 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 306/19 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 306/22 o výměře 1397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 306/23 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 306/40 o výměře 7922 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 306/42 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.p.č. 306/43 o výměře 2169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, 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,
B)

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. 12. 2007

34.
Usnesení č. 73/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 2048/2007 a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.p.č. 335/13 o výměře 2263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;

B)

u klád á
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. 12. 2007

35.
Usnesení č. 74/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o směně nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 337/16 o výměře 20704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/1 o výměře 173200 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 337/17 o výměře 5950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sport. plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/2 o výměře 11915 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 337/18 o výměře 47983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sport. plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/3 o výměře 52952 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 1010/29 o výměře 26088 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/3 o výměře 31165 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 274-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 1010/28 o výměře 20167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/8 o výměře 21833 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 274-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 1010/30 o výměře 44205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1010/13 o výměře 107396 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 274-358/2006 ze dne 09.11.2006),
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 338 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.p.č. 801/34 o výměře 701 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha,
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsané na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
za
nemovitosti z vlastnictví společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o., se sídlem
V Celnici 1031/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 27578330, a to:
- pozemek: p.p.č. 337/15 o výměře 377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití sport. pl. (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/4 o výměře 1246 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sport. plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: p.p.č. 337/14 o výměře 164571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 337/10 o výměře 383721 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 91-358/2006 ze dne 09.11.2006),
- pozemek: st.p.č. 79 o výměře 850 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
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obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsané na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj pro společnost Hitachi Home
Electronics (Czech), s.r.o.
B)

so u h la s í
se zněním Smlouvy směnné dle předloženého materiálu, týkající se směny nemovitostí
uvedené v bodu A) tohoto usnesení

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
směně nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2007

36.
Usnesení č. 75/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o směně nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
pozemek: p.p.č. 3957/7 o výměře 109 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 3957/2 o výměře 6545 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: silnice, geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
725-015/2006 ze dne 13.3.2006),
obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsané na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti ze 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
za
nemovitost z vlastnictví paní Evy Kovaříkové, bytem Tovární 98, 439 81 Kryry, a to:
pozemek: p.p.č. 3957/5 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsanou na LV č. 1161 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Evu Kovaříkovou 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,
s tím, že paní Eva Kovaříková doplatí Ústeckému kraji rozdíl v ceně směňovaných
nemovitostí ve výši 5.920,- Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
směně nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2007
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37.
Usnesení č. 76/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

sou hla s í
s pozemkovými úpravami v k.ú. Slatina pod Hazmburkem k nemovitostem, a to:
- pozemek: p.p.č. 1644 o výměře 486 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1645 o výměře 3400 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1670/2 o výměře 10685 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1670/3 o výměře 9402 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 1693/2 o výměře 7244 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
využití: silnice
o celkové výměře 31217 m2,

způsob
způsob
způsob
způsob
způsob

pozemky po pozemkové úpravě:
- pozemek: p.p.č. 11 o výměře 5241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 138 o výměře 8800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 207 o výměře 9521 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 210 o výměře 2381 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 214 o výměře 2971 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 282 o výměře 7708 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p.p.č. 284 o výměře 2371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
o celkové výměře 38993 m2
vše v obci Slatina, k.ú. Slatina pod Hazmburkem, zapsané na LV č. 231 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký
kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ: 70892156.
Pozemkovými úpravami budou navýšeny pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje o 7776
m2 za 46.877,40 Kč (6,03 Kč/m2).
B)

rozhoduje
o nabytí pozemků o výměře 7776 m2 za 46.877,40 Kč.

C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Soupis nových pozemků,
jehož předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2007
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38.
Usnesení č. 77/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velké Březno,
zastoupené starostou obce Ing. Miroslavem Mouchou, se sídlem: Děčínská 211, 403 23 Velké
Březno, IČ: 00267139, a to:
pozemek: p.p.č. 447/2 o výměře 97 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond

-

(uvedený pozemek byl oddělen z p.p.č. 447 o výměře 958 m2 , druh pozemku: trvalý
travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 349-7/2007 ze dne 22.2.2007),
obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 4.850,-- Kč a předání
uvedené nemovitosti do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
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 nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2007

39.
Usnesení č. 78/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Kupní smlouvy o převodu nemovitostí č. 14/07/UDC/KS a doložky dle
předloženého materiálu, týkající se nemovitosti:
-

pozemek: p.p.č. 1104/1 o výměře 2090 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

obec Děčín, k.ú. Děčín, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Děčín, z majetku České republiky, příslušnost hospodaření má Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Ústeckého kraje.

40.
Usnesení č. 79/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od pana Václava Douši,
Březenec 145, Jirkov 1, PSČ: 431 11, nar. 8.6.1938, a to:
-

pozemek: p.p.č. 1523/5 o výměře 220 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
pozemek: p.p.č. 1524/11 o výměře 229 m2, způsob využití: orná půda
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1524/1o výměře 40161 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 162-162/2007 ze dne 2.4.2007)

obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Žatec pro Václava Doušu za kupní cenu 112.250,- Kč
(tj. 250,- Kč/m2).
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. 9. 2007

41.
Usnesení č. 80/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
nabytí nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Druhá severočeská
stavební společnost spol. s r.o., se sídlem Okounov čp. 65, pošta Perštejn, PSČ 431 65, IČ
422 23 242, a to:
historický zámecký statek Veliká Ves
obec Veliká Ves, k.ú. Veliká Ves, všechny nemovitosti zapsané na LV č. 173 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro společnost Druhá severočeská
stavební společnost spol. s r.o.
42.
Usnesení č. 81/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
nevyhovět žádosti o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad
Labem – město, IČ: 00081531, a to:
- budova: část obce Krásné Březno, č.p. 801, způsob využití: občanská vybavenost, na
p.p.č. 472/157,
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p.p.č. 472/158,
- budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na p.pč. 472/159,
- pozemek: p.p.č. 472/157 o výměře 1635 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.p.č. 472/158 o výměře 88 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
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pozemek: p.p.č. 472/159 o výměře 643 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 472/176 o výměře 4416 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
- pozemek: p.p.č. 472/181 o výměře 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Krasné Březno, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 1,Kč/nemovitost.

-

43.
Usnesení č. 82/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/19Z/2007 ze dne 25. 4. 2007
2. o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
správa nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
pozemek: p.p.č. 1265/4 o výměře 292 m2 , druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území
v obci Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 178.700,- 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: 00080837 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

uk ládá
1. Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2007
2. Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje potvrdit a odeslat Pozemkovému fondu
České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, Sdělení o
navýšení kupní ceny převáděných pozemků: zn. N 26215/07 ze dne 23. 4. 2007.
Termín: 11. 6. 2007

44.
Usnesení č. 83/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a Ing. Karlem
Jakešem, bytem Javorová 3035, 415 01 Teplice, RČ: 480617/005 a Pavlem Podhorou,
bytem Na vyhlídce 623, 417 42 Krupka - Bohosudov, RČ: 621222/1972, a to:
- pozemek: část p.p.č. 2042/1 o výměře cca 41m2, druh pozemku: ostatní plocha způsob
využití: jiná plocha
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obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaný na LV č. 3510 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ing. Karla Jakeše a Pavla Podhoru za kupní cenu 150,Kč/m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu, po dokončení a
skutečném zaměření stavby.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je nemovitost schválená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2007

45.
Usnesení č. 84/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p.p.č. 1649/7 o výměře 4084 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1658/11 o výměře 12 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1658/12 o výměře 16 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1658/13 o výměře 9 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1658/14 o výměře 187 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1672/108 o výměře 5533 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1685/18 o výměře 116 m2, druh pozemku: orná půda, způsob využití:
zemědělský půdní fond
- pozemek: p.p.č. 1672/105 o výměře 913 m2, druh pozemku: orná půda,
(oddělený z p.p.č. 1672/1 o výměře 179666 m2, geometrickým plánem č. 865114/2005)
v obci Chabařovice, k.ú. Chabařovice zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu: PF ČR, za kupní cenu 1,093.500,--Kč, (cena dle znaleckého posudku (tržní ocenění),
včetně znalečného a správního poplatku spojeného s převodem pozemků).

B)

uk ládá
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.
Termín: 31. 7. 2007
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46.
Usnesení č. 85/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, se sídlem Husinecká
1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 45797072, a to:
- pozemek: p.p.č. 415/56 o výměře 1455 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu: PF ČR,
za kupní cenu dle znaleckého posudku (tržní ocenění), včetně znalečného a správního
poplatku spojeného s převodem pozemku.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 10. 2007

47.
Usnesení č. 86/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od města Lovosice, se sídlem
Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to:
pozemek: p.p.č. 335/12 o výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Lovosice
za kupní cenu 3.900,--Kč (50,--Kč/m2).

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 8. 2007

48.
Usnesení č. 87/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/17Z/2006 ze dne 20. 12. 2006.
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49.
Usnesení č. 88/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou v čl. III bod 2. kupní smlouvy na prodej nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje Statutárnímu městu Teplice za kupní cenu ve výši 9,000.000,- Kč, a to: budova č.p.
2940, budova bez čp/če + pozemky v k.ú. Teplice
ruší se „kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího do 30
dnů od podpisu kupní smlouvy a její úhrada bude prokázána platným dokladem“ a
nahrazuje se „kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího do 14 dnů po převodu schválené dotace ze státního rozpočtu v rámci
programu „298 220 – Statutární město Teplice, ev. č. INSPROFIN 298225 0013“, na
čerpací účet Statutárního města Teplice, zřízeného pro tyto účely u ČS a.s.,
nejpozději však do 31. 12. 2007“
2. se změnou termínu předložení kupní smlouvy k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje, a to:
ruší se „termín 30. 4. 2007“ a nahrazuje se „do 31. 7. 2007“
3. se změnou v textu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 81/17Z/2006 ze dne 20. 12.
2006, a to: ruší se „k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí“

50.
Usnesení č. 89/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/17Z/2006 ze dne
20. 12. 2006, a to takto:
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 31114/10,
se ruší a nahrazuje se
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., na pozemku p.p.č. 3114/10,
(Hlasování: 36 – 0 – 1) návrh byl přijat
Hlasování společné pro usnesení č. 40/20Z/2007 – 89/20Z/2007

51.
Usnesení č. 90/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou v čl. III bod 2. kupní smlouvy na prodej nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje podnikateli Milan Tůma K+T, místo podnikání: Děčín III., Březová 137/62, PSČ 405
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02, IČ: 424 85 886 za kupní cenu 1.167.677,- Kč za podmínky vybudování příjezdové
komunikace, a to: budova č. p. 136 + pozemky v k. ú. Horní Oldřichov, a to takto:
kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího do
30 dnů od podpisu kupní smlouvy a její úhrada bude prokázána platným dokladem
se ruší a nahrazuje se
kupní cena bude uhrazena kupujícím bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího ve splátkách následovně:
1. splátka 389.225,- Kč do 31. 12. 2007
2. splátka 389.225,- Kč do 31. 8. 2008
3. splátka 389.227,- Kč do 31. 12. 2008
2. se změnou termínu předložení kupní smlouvy k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje, a to:
ruší se „termín 30. 6. 2007“ a nahrazuje se „do 31. 10. 2007“
(Hlasování: 35 – 1 – 4) návrh byl přijat

52.
Usnesení č. 91/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou v části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/18Z/2007 ze dne
28. 2. 2007, a to takto:
budova: část obce: Pernink, č.e. 49, způsob využití: ind. rekr., umístěna na st.p.č. 367,
pozemek: st.p.č. 367 o výměře 295 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 806/6 o výměře 396 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Pernink, k.ú. Pernink, zapsaných na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v bodě A) tohoto usnesení:
-

se ruší a nahrazuje se
budova: část obce: Pernink, č.e. 49, způsob využití: rod. rekr. umístěna na st.p.č. 367,
pozemek: st.p.č. 367 o výměře 318 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 806/6 o výměře 399 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Pernink, k.ú. Pernink, zapsaných na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v bodě A) tohoto usnesení:
-
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53.
Usnesení č. 92/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
s uzavřením dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1244/2005 uzavřené mezi Ústeckým krajem a
manželi Sawrukovými, kterým se doplňuje čl. III bod 2. této kupní smlouvy takto: 400.000,-Kč bylo dne 27. 9. 2006 uhrazeno splátkou ve výši 80.000,--Kč navýšenou o míru inflace za
rok 2005 1,9 % tj. 7.600,--Kč a 320.000,--Kč navýšené o míru inflace za rok 2006 2,5% tj.
8.000,--Kč bude uhrazeno do 30. 9. 2007.
Čl. III bod 3. této kupní smlouvy se mění takto: 30.9.2006 80.000,--Kč + roční míra inflace
30.9.2007 328.000,--Kč.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil dodatek č. 1 Kupní smlouvy
č. 1244/2005 jehož předmětem je úprava platebních podmínek kupní ceny odsouhlasená
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2007

54.
Usnesení č. 93/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací nemovitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Mobilní buňka
007702
1985
27.528,-0,-umístěná na p.p.č. 4071/133 v k.ú. Chomutov I, stavba nezapisovaná do KN
Mobilní buňka
007703
1985
27.528,-0,-umístěná na p.p.č. 4071/67 v k.ú. Chomutov I, stavba nezapisovaná do KN
a vyjmutím uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Nemocnice
Chomutov, příspěvková organizace, IČ: 674125, se sídlem Kochova 1185, Chomutov, PSČ
430 12.
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Hlasování společné pro usnesení č. 91/20Z/2007 – 93/20Z/2007

55.
Usnesení č. 94/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s fyzickou likvidací nemovitého majetku, a to:
název
inv.č.
rok poř.
3x Stavební buňka

10080122

1979

PC (Kč)

ZC (Kč)

405.789,--

25.870,--

umístěné na p.p.č. 491/1 v k.ú. Ústí nad Labem, stavby nezapisované do KN
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B2 pavilon
10080015
1908
9,811.887,-- 0,-objekt č.p. 227 umístěný na p.p.č. 1284/1, způsob využití: občanská vybavenost,
sklad-kůlna před inf. 10080163
1974
572.440,-539.518,-objekt bez čp/če umístěný na p.p.č. 1283/2, způsob využití: občanská vybavenost,
truhl. a zámeč. dílna 10080050
1938
229.223,-0,-objekt bez čp/če umístěný na p.p.č.1283/3 a 1284/2, způsob využití: obč. vybavenost,
vše v obci Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsané na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
a vyjmutím uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 673544, se sídlem Sociální péče
3316/12A, Ústí nad Labem-Severní terasa, PSČ 401 13.

56.
Usnesení č. 95/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

so u h la s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a součinnosti při výstavbě
plynárenského zařízení podle § 269, odst. 2 obchodního zákoníku, o budoucích
smlouvách o zřízení věcného břemene, o budoucí smlouvě o nájmu, zajištění provozu,
údržby a oprav plynárenského zařízení a o budoucí kupní smlouvě a odloženým
přechodem vlastnického práva dle § 289 a následujících obchodního zákoníku č. 20B/07/ORDS dle předloženého materiálu mezi Ústeckým krajem se sídlem Ústí nad Labem,
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 70892156, zastoupeným Ing. Jiřím Šulcem,
hejtmanem Ústeckého kraje jako investorem a společností SČP Net, s.r.o. se sídlem Ústí nad
Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567, zastoupenou Ing. Miloslavem Zaurem,
jednatelem společnosti a Thomasem Merkerem Dipl-volksw, jednatelem společnosti jako
Distribuční společností za účelem zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení
vybudovaného a umístěného v PZ Triangle.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 20B/07/ORDS uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje
Termín: 31. 7. 2007

57.
Usnesení č. 96/20Z/2007
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Ústeckým krajem a spoluvlastníky:
Bulej Petr, Kvarda Mečislav, Kvarda Rostislav Ing., Kvarda Vladimír, Liemann Aleš a
Martinková Vlasta na nákup (nabytí) nemovitostí a to:
- pozemek: část p. p. č. 474/1 o výměře cca 2038 m2, druh pozemku: orná půda, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
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obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrálního pracoviště Žatec od spoluvlastníků: Bulej Petr (1/10), bytem Šimáčkova 913/22,
170 00 Praha, Kvarda Mečislav (1/5), bytem Stříbrského 28, 106 00 Praha, Kvarda Rostislav
Ing. (1/5), bytem Vítězná 156, 273 51 Unhošť, Kvarda Vladimír (1/5), bytem Stříbrského
676/28, 149 00 Praha, Liemann Aleš (1/10), Heřmanova 1209/6, 170 00 Praha a Martinková
Vlasta (1/5) Ostrov 2287, 438 01 Žatec za 100,- Kč/m2 .
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2007

(Hlasování: 40 – 0 – 2) návrh byl přijat
Hlasování společné pro usnesení č. 94/20Z/2007 – 96/20Z/2007

58.
Usnesení č. 97/20Z/2007
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) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 729/1 o výměře 349 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: vnitřní lázeňské území,
- budova: č.p. 2943, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob ochrany:
vnitřní lázeňské území, na p.p.č. 729/1,
- pozemek: p.p.č. 729/2 o výměře p.p.č. 458 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: vnitřní lázeňské území,
- budova: č.p. 2944, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob ochrany:
vnitřní lázeňské území, na p.p.č. 729/2,
- pozemek: st.p.č. 729/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova (vlastník – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), způsob
ochrany: vnitřní lázeňské území,
- pozemek: st.p.č. 729/7 o výměře 483 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova, způsob ochrany: vnitřní lázeňské území,
- budovu: č.p. 2942, část obce Teplice, způsob využití: objekt k bydlení, způsob ochrany:
vnitřní lázeňské území, na st.p.č. 729/7,
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 7430 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj zájemci za podmínek prodeje a práv
třetích osob specifikovaných podrobně v příloze předloženého materiálu a
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Domov důchodců
Teplice, příspěvková organizace, U Nových lázní 8, 415 01 Teplice, IČ: 63787814, k
datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, učinit nezbytné kroky k vyhodnocení
návrhů.
Termín: 26. 9. 2007

(Hlasování: 32 – 0 – 10) návrh byl přijat
Usnesení č. 98/20Z/2007
Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„Okružní křižovatky Litvínov D3“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o
uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby „Okružní křižovatky Litvínov "D3"“ mezi Ústeckým krajem a městem Litvínov, dle
přílohy č. 12 tohoto usnesení.
(Hlasování: 40 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 99/20Z/2007
Smlouva č.167P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI r. 2007 na
předfinancování akce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - trasa do km 1,6"
spolufinancované z fondů EU - doplnění usnesení ZÚK č.59/19Z/2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
doplnění usnesení ZÚK č.59/19Z/2007 „Schválení Smlouvy č.167P/2007“ tak, že v bodě A)
usnesení se za slova „tohoto usnesení“ vkládají slova „a závazek k vrácení finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na předfinancování projektů EU k datu 24. 5. 2007
v celkové výši 150.256.315,36 Kč “.
(Hlasování: 41 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 100/20Z/2007
Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
dotace z Fondu obnovy dle návrhu Rady Ústeckého kraje v příloze č. 13 tohoto usnesení, čísla
žádostí 5, 7, 8 a 13.
(Hlasování: 39 – 0 – 1) návrh byl přijat
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Usnesení č. 101/20Z/2007
Kontrola plnění „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schva luje
výsledky kontrol dle předloženého materiálu.
B) b ere na vědomí
1) Návrh pro doplnění „Zásad“ dle předloženého materiálu.
2) Návrh „Metodiky hodnocení a vyúčtování dotace dle Zásad pro poskytování účelových
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“ dle předloženého materiálu.
C) ukládá
Ing. Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje a Mgr. Lydii Šťastné, ředitelce
Krajského úřadu Ústeckého kraje, projednat s odbory úpravu „Zásad“ s využitím návrhů
Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 27. 9. 2007
(Hlasování: 41 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 102/20Z/2007
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2007
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
sch valuje
plán práce Kontrolního výboru ZÚK na 2. pololetí roku 2007 dle předloženého materiálu.
(Hlasování: 42 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 103/20Z/2007
Rezignace Ing. René Budjače na funkci předsedy a člena Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
rezignaci Ing. René Budjače na funkci předsedy a člena Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(Hlasování: 37 – 0 – 1) návrh byl přijat
Usnesení č. 104/20Z/2007
Volba RNDr. Věry Mirvaldové předsedkyní Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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volí
v souladu s § 35 ods. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
RNDr. Věru Mirvaldovou do funkce předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(Hlasování: 33 – 1 – 3) návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 19/20Z/2007

-

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 návrh dotací 2. kolo

Příloha č. 2 k usnesení č. 22/20Z/2007

-

Vzor „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“

Příloha č. 3 k usnesení č. 22/20Z/2007

-

Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v
lesích k 15. 5. 2007

Příloha č. 4 k usnesení č. 24/20Z/2007

-

Návrhy smluv na poskytnutí dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje a návrh
změny charakteru již poskytnuté dotace

Příloha č. 5 k usnesení č. 25/20Z/2007

-

Návrh
vzorové
smlouvy
Zastupitelstvu ÚK k uzavření

Příloha č. 6 k usnesení č. 25/20Z/2007

-

Přehled žádostí předložených v rámci Programu
podpory
směrů
rozvoje
zemědělství
a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok
2007 a 2008, projednaných Komisí zemědělství
RÚK a doporučených Radou ÚK Zastupitelstvu
ÚK k poskytnutí podpory přesahující 200.000,-Kč

Příloha č. 7 k usnesení č. 35/20Z/2007

-

Rozpočtový výhled 2008 – 2012 – sumarizace

Příloha č. 8 k usnesení č. 35/20Z/2007

-

Rozpočtový výhled 2008 – 2012 – příjmy

Příloha č. 9 k usnesení č. 35/20Z/2007

-

Rozpočtový výhled 2008 – 2012 – běžné výdaje

doporučené

Příloha č. 10 k usnesení č. 35/20Z/2007 -

Rozpočtový výhled 2008 – 2012 – kapitálové
výdaje

Příloha č. 11 k usnesení č. 38/20Z/2007 -

Aktualizace čerpání úvěru - návrh

Příloha č. 12 k usnesení č. 98/20Z/2007 -

Smlouva o společném postupu při zadání veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní
křižovatky Litvínov "D3"“

Příloha č. 13 k usnesení č. 100/20Z/2007 -

Fond obnovy — seznam žádostí
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Příloha č. 1 k usnesení č. 19/20Z/2007

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 - návrh dotací 2. kolo

Obec

IČ

Adresa

Název akce

Celkové
náklady tis. Kč

Návrh dotace
tis. Kč

Obec Kovářská

261947

nám. J. Švermy 64, 431 86 Kovářská

Výměna oken na ZŠ

599

200

Obec Libčeves

265110

K Zámku čp. 1, 439 26 Libčeves

Rekonstrukce fasády MŠ Libčeves

773

200

Obec Prackovice nad Labem

264229

Prackovice nad Labem č.p. 54, 411 33 Prackovice nad Labem

Oprava vstupu ObÚ Prackovice

308

200

Obec Ryjice

556882

Ryjice 14, 403 31 Ústí n.L.

Oprava hasičské zbrojnice

295

191

Obec Mlékojedy

526151

Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice

Veřejné osvětlení Mlékojedy

1 011

200

Město Dolní Poustevna

261289

Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

Bezpečně přes koleje

265

100

3 251

1091

Celkem

Příloha č. 2 k usnesení č. 22/20Z/2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele : …/2007
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., 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:
Varianta č. 1
Název ……..
se sídlem ……………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………., oddíl ….,
vložka…..
zastoupená (ý) ……………….
se sídlem: …………………
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
Varianta č. 2
Název ……..
zastoupená ……………..
IČ ……………..
Bankovní spojení: ……………..
Odpovědná osoba:
……………..
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz

1

Příloha č. 2 k usnesení č. 22/20Z/2007
Varianta č. 3
Jméno a příjmení ………..
datum narození ……………….
bydliště …………………….
Bankovní spojení ………………
tel.: ……………..
e-mail: ……………..@……………...cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu hospodaření v lesích
poskytnuté na základě žádosti e. č. …

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007
ze dne 28.2.2007 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/15Z/2006 ze dne
20.9.2006 byl schválen Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém
kraji na roky 2007-2009 (dále jen Program). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho Přílohy 1.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva (Rady) Ústeckého kraje č.
../..Z(R)/2007 ze dne --.--.2007 neinvestiční dotaci ve výši ……………..,- Kč (slovy: ……………..-korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
…………….., pod UZ (účelovým znakem) 28, pokud příjemce splní všechny stanovené
podmínky nejpozději do 20. prosince roku, ve kterém má být poskytnuta.
Dotace je slučitelná podpora ve smyslu čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena na základě žádosti e. č. ….. (dále jen žádost) za účelem zlepšení stavu
lesů v rámci Programu v rozsahu finančního objemu vyjádřeného v žádosti technickými
jednotkami a jednotkovými sazbami.
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2. Termín ukončení realizace prací je do 15. prosince roku 2007, pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Pracemi se rozumí činnosti uvedené v Příloze 1
Programu v rámci jednotlivých dotačních titulů.
3. Účelové určení prostředků činí v členění na:
A) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů…………..,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
B) Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích………………,- Kč v rozsahu
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
C) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích…………………
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu
D) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
uvedeném v žádosti o dotaci v rámci programu

…

….,- Kč v rozsahu
..,- Kč v rozsahu

Změny v rámci účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu splnění
následujících podmínek:
- přesun mezi jednotlivými účelovými položkami je možný mezi jednotlivými účelovými
položkami do výše 10% bez souhlasu poskytovatele
- změna nebude mít vliv na základní účel Programu dle čl. II bodu 1.
4. Dotace bude poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji vyplatit pouze ve vztahu k
pracím uvedeným v žádosti o dotaci a provedeným v kalendářním roce, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově na základě písemného vyjádření odborného lesního
hospodáře o provedení prací v rozsahu uvedeném v žádosti a kvalitě dle platných právních
předpisů upravujících hospodaření v lesích, případně dodání podpůrných dokladů (kopie
listu o původu sadebního materiálu, vyjádření orgánu státní správy) v souladu s Přílohou 1
Programu.
6. Doklady o realizaci prací dle bodu 5. čl. II budou předloženy odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen administrující odbor) nejpozději do
20.12. kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Dotace je splatná do 30
dnů od předložení dokladů o realizaci prací dle bodu 5. čl.II.

Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Provést práce uvedené v žádosti do 15. prosince kalendářního roku, ve kterém bude
dotace poskytnuta.
b) Předložit doklady o realizaci prací dle bodu 5. článku II. administrujícímu odboru
nejpozději do 20. prosince kalendářního roku, ve kterém bude dotace poskytnuta.
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c) Odpovídat za řádné a hospodárné provedení prací a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
d) Zveřejňovat při všech příležitostech, že práce byly podpořeny Ústeckým krajem a
uvádět logo kraje s názvem kraje na všech propagačních materiálech souvisejících
s realizací prací.
e) Umožnit pověřeným pracovníkům kraje provádět kontrolu provedení prací uvedených
v žádosti a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní a hospodářské evidence.
f) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, administrující odbor o
všech změnách týkajících se identifikace příjemce.
g) Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
h) 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.

Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace, pokud příjemce nedoloží provedení prací
v celém rozsahu uvedeném v žádosti způsobem dle bodů 5. a 6. čl. II.

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
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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 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 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(R)/2007 ze dne --.--.2007.

8. Nedílnou součástí smlouvy jako její příloha (y) je (jsou) kopie žádosti(í) o dotaci č.ev.

V Ústí nad Labem dne …………

……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
poskytovatel

……………………………………………………….
……………..
……………..
příjemce
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Žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích k 15. 5. 2007
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

žadatel
Polesí Střekov
Richard Syrový
Petr Hančl
Jindřich Přecechtěl
Homolka František
Homolka Josef
Černíková Věra
Toufarová Soňa
Kruncl Lubomír
Vařáková Dana
Kubíček Válcav
Dvořák Stanislav
Tasov a. s.
Dřevák-Lesák s.r.o.

e.č.
22091
34020
34021
36363
55690
50904
55697
57738
67567
67569
67572
67575
76391
79746

Obec Vrbice
Obec Vilémov u Kadaně
Obec Boleboř
Obec Křimov
Město Chomutov
Město Blšany
Město Žatec
Lesy Jezeří
Dijon, s.r.o.
Městys Levín
Obec Hora Sv. Š.
Město Jílové
Obec Kryštofovy Hamry
Město Šluknov
Miluše Březinová
Píšťalka s.r.o.

2117
3007
4240
30615
31438
33970
36355
37672
38185
38893
41494
45002
45017
47404
49853
49883

Datum
05.02.07
22.02.07
22.02.07
27.02.07
29.03.07
22.03.07 Chybí plná moc spoluvlastníků
29.03.07 Není plná moc na peníze
02.04.07 Chybí číslo účtu - kopie smlouvy, plná moc spoluvlastníka
18.04.07
18.04.07
18.04.07
18.04.07
30.04.07
04.05.07
Rozhodnuto v Radě ÚK

05.01.07
08.01.07
09.01.07
16.02.07
19.02.07
22.02.07
27.02.07
27.02.07
01.03.07
02.03.07
07.03.07
07.03.07
13.03.07
16.03.07
21.03.07
21.03.07

viz č.e. 66714
viz č.e. 70799
viz č.e. 73116

nízká částka
žádost není na předepsaném formuláři

žádáno
149 260
128 000
33 840
86 560
63 800
57 600
71 880
69 000
84 240
63 000
33 840
72 000
23 820
105 600
1 042 440

navrženo
149 260
128 000
33 840
86 560
63 800
57 600
71 880
69 000
84 240
63 000
33 840
72 000
23 820
105 600
1 042 440

77 400
16 980
281 555
527 255
6 523 320
58 640
268 200
2 784 300
384 600
268 150
308 815
116 775
610 270
62 650
9 000
69 700

77 400
16 980
281 555
545 855
6 796 190
96 440
268 200
2 784 300
384 600
268 150
308 815
116 775
610 270
62 650

Příloha č. 3 k usnesení č. 22/20Z/2007

15
16

17
18

19

20
21
22

Město Výsluní
Obec Libořice
Obec Místo
Obec Blatno CV
Brožová Marie
Flegl Martin
Obec Křimov
Město Chomutov
Obec Ohníč
Město Blšany
Obec Lubenec
Flegl Martin
Obec Blatno LN
Obec Horní Habartice
Obec Staňkovice LT

49919
50888
55711
56660
61393
62862
66714
70799
70836
73116
73186
73277
74507
74604
86497

21.03.07
22.03.07
29.03.07
30.03.07
06.04.07
11.04.07
17.04.07
23.04.07
23.04.07
25.04.07
25.04.07
25.04.07
26.04.07
26.04.07
15.05.07

Není formulář ani předepsané přílohy
Není formulář ani předepsané přílohy
viz č.e. 73277
viz č.e. 30615
viz č.e. 31438
viz č.e. 33970
nízká částka
viz č.e. 62862

Rozhoduje Zastupitelstvo ÚK
Celkem

152 530
152 530
37 800
37 800
47 475
376 060
567 360
567 360
159 390
318 060
18 600
272 870
52 560
52 560
37 800
9 000
158 670
30 600
30 600
39 150
39 150
61 800
61 800
14 389 275 13 878 040
15 431 715 14 920 480
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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 Staňkovice
se sídlem: Postoloprtská č.p. 8, 439 49 Staňkovice
zastoupená: Jan Bartoň – starosta obce Staňkovice
IČ: 00556432
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 16125481/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jan Bartoň – starosta obce Staňkovice
tel.: 415 721 703, 602 456 384
e-mail: oustankovice@iol.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Staňkovice - 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.
1
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 4 500 000,- Kč (slovy: - čtyři miliony pět set
tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
16125481/0100, 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.
Finanční prostředky dotace budou poskytovatelem poskytnuty rovnoměrně v letech 2007 až
2009, a to tak, že v roce 2007 bude poskytnuto maximálně 1 500 000 Kč, v roce 2008 bude
poskytnuto maximálně 1 500 000 Kč a v roce 2009 maximálně 1 500 000 Kč.
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: „Staňkovice - kanlizace,“
jehož náplní je realizace 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. 2009. 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 14. 2. 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)
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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
dokončených stavebních prací, pro které stavební povolení vydal dne 16. 2. 2005 Městský
úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. ŽPZL – V 936/04-231/5 05
Hr.
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.

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
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II.

§

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.
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
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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:
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/2007
ze dne 27. 6. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jan Bartoň
starosta obce Staňkovice

(poskytovatel)

(příjemce)

5

Příloha č. 4 k usnesení č. 24/20Z/2007

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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 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
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace stavby „Nová ČOV Velké
Březno a úprava kanalizačního systému.“
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.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 700 000,- Kč (slovy: - sedm set tisíc korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 194194375/0300, 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.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Nová ČOV Velké
Březno a úprava kanalizačního systému,“ jehož obsahem je PD pro stavební řízení stavby,
příslušná inženýrská činnost, průzkumy a měření, 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. 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. 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
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-

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 stavební řízení stavby, včetně průzkumů a zaměření území, protokol o
provedení a dokončení inženýrské činnosti související s projektem.
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.
III.

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.
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IV.

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.
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.
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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:
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/2007
ze dne 27. 6. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Miroslav Moucha
starosta obce Velké Březno

(poskytovatel)

(příjemce)

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

/2007

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 Pesvice
se sídlem: Pesvice č.p. 30, 431 11 Jirkov
zastoupená: Marie Žovínová – starostka obce Pesvice
IČ: 00673323
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 940030349/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Marie Žovínová – starostka obce Pesvice
tel.: 474 685 136, 604 115 254
e-mail: ou_pesvice@volny.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Revitalizace vodní nádrže na p.p. č. 127 Pesvice.“
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/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 1 400 000,- Kč (slovy: - jeden milion čtyři sta
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tisíc
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
940030349/0800, 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.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Revitalizaci vodní nádrže
na p. p. č. 127 Pesvice,“ jehož náplní je realizace 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 31. 5. 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.
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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 byl příjemci dotace stanoven protokol o předání a převzetí
dokončených stavebních prací provedených v rozsahu dokumentace vyhotovené
Miroslavem Vlkem, Na Hůrce 129, 439 82 Vroutek, IČ: 69901538.
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.
V.

VI.

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:
e.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

f.

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
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
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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:
1. 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),
2. 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/2007
ze dne 27. 6. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Marie Žovínová
starostka obce Pesvice

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007
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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: Severočeské sdružení obcí
se sídlem: Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Pavel Tošovský – ředitel sdružení
IČ: 47324376
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 3407010247/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Pavel Tošovský – ředitel sdružení
tel.: 475 657 500
e-mail: reditel@seso.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací –
Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – příprava
technické dokumentace pro 2. etapu“
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/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 292 075,- Kč (slovy: - dvě stě devadesát dva tisíce
sedmdesát pět - korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú.
3407010247/0100 , na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu dle č.l. II.
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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: „Monitoring pohybu
hladin a zajištění přenosu dat a informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních
tocích Ústeckého kraje – příprava technické dokumentace pro 2. etapu“ 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. 7. 2007. 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 termínu přijetí žádosti o dotaci, to je po 12. 5. 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 stanoven protokol o předání a příjemcem dotace převzetí
projektové dokumentace Přípravy technické dokumentace pro druhou etapu Monitoringu
pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací.
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. 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

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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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/2007
ze dne 27. 6. 2007.
V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Pavel Tošovský
ředitel sdružení

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
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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 Petrohrad
se sídlem: 439 85 Petrohrad č.p. 146
zastoupená: Jan Ritter – starosta obce Petrohrad
IČ: 00480975
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.,
číslo účtu: 200229694/0600
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Jan Ritter – starosta obce Petrohrad
tel.: 417 828 015, 602 269 019
e-mail: obec.petrohrad@iol.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Kanalizace Petrohrad – 1. etapa výstavby.“
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/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: - dva miliony - korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 200229694/0600, 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.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Kanalizace Petrohrad –
1. etapa výstavby“ v rámci zásad pro používání finančních prostředků z „Fondu vodního
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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 30. 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 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 stanoven protokol o předání a převzetí stavby příjemcem
dotace, vyhotovené v rozsahu projektové dokumentace zpracované Romanem Hladíkem,
nám. Prokopa Velikého 570, 438 01 Žatec, IČ: 44538723.
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.
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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

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
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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
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.
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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 27. 6. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Jan Ritter
starosta obce Petrohrad

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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
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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 dokumentace „Studie odkanalizování a čištění
odpadních vod centrální části obce Dobkovice.“
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/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 67 000,- Kč (slovy: - šedesát sedm 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 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: „Studie odkanalizování a
čištění odpadních vod centrální části obce Dobkovice,“ jehož obsahem je studie 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
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„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. 7. 2007. 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. 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 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 stavební řízení stavby, včetně průzkumů a zaměření území, protokol o
provedení a dokončení inženýrské činnosti související s projektem.
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:
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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.
VII.

VIII.

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:
g.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

h.

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.
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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
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.

29

Příloha č. 4 k usnesení č. 24/20Z/2007
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 27. 6. 2007.

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
:

/2007

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 :
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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 Velký Šenov
se sídlem: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov
zastoupená: Mgr. Marcela Boháčová – starostka města Velký Šenov
IČ: 00261734
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 921398359/0800
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Marcela Boháčová – starostka města Velký
Šenov
tel.: 412 391 450
e-mail: mesto@velkysenov.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Oprava dešťové kanalizace ve Velkém Šenově.“
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/2007
ze dne 27. 6. 2007 investiční dotaci ve výši 490 000,- Kč (slovy: - čtyři sta devadesát tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 921398359/0800,
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.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Oprava dešťové
kanalizace ve Velkém Šenově“ 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.
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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. 11. 2007. 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. 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.
6.2 Jako závazný ukazatel byl stanoven protokol o předání a převzetí stavby příjemcem
dotace, vyhotovené v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Ladislavem
Horou, Folknářská 21/1246, 405 01 Děčín, IČ: 11442832.
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.
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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

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.
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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
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.
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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 27. 6. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Mgr. Marcela Boháčová
starostka města Velký Šenov

(poskytovatel)

(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

83/2005/FVH – dodatek č. 2

Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
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)
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a
obec Radovesice
se sídlem Radovesice č.p. 43, 410 02 Lovosice
zastoupená: Lenka Procházková – starostka obce Radovesice
IČ: 00526088
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 32427471/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Lenka Procházková – starostka obce Radovesice
tel.: 416 591 163
e-mail: elektro.radovesice@iol.cz
(dále jen „ příjemce“ na straně druhé)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 č. 22/9Z/2005, kterým byla obci
Radovesice poskytnuta dotace ve výši 2 000 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Tlaková kanalizace Radovesice“, takto:
Článek I. Poskytnutí dotace – Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 21. 12. 2005 č. 22/9Z/2005 dotaci ve výši 2 000 000 Kč (slovy dva
miliony korun českých), a na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 6.
2007 č. / Z/2007 dotaci ve výši 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých), celkem
3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých).
V Ústí nad Labem dne …………….
……………………………………………………..
…………………………………………
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

Lenka Procházková
starostka obce Radovesice
(příjemce)

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

22/2007 – dodatek č. 1

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 : 40184-0883028399/0800
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: Statutární město Děčín
se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
zastoupená: Ing. Vladislav Raška – primátor města Děčín
IČ: 00261238
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
číslo účtu: 9005-223431/0100
Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Ing. Vladislav Raška – primátor města Děčín
tel.: 412 593 335
e-mail: v.raska@mudecin.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1. ke smlouvě, č. poskytovatele 22/2007, o změně charakteru dotace, poskytnuté
k realizaci dokumentace „Riziková analýza protipovodňové ochrany pro lokalitu Děčín.“
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 12. 2006 č. 22/17Z/2006, kterým byla Statutárnímu
městu Děčín poskytnuta investiční dotace ve výši 408 000,- Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace dokumentace „Riziková analýza protipovodňové
ochrany pro lokalitu Děčín“, takto:
V článku č. I. se za datem 20. 12. 2006 slova „investiční dotaci“ nahrazují slovy „
„neinvestiční dotaci“.

V Ústí nad Labem dne …………
……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………
……………………………………………………….

Ing. Vladislav Raška
primátor města Děčín
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Číslo poskytovatele :
Číslo příjemce
:

/2007

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 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
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
na podporu realizace projektu „Zvětšení akumulace pitné vody pro obec Velké Březno a
její propojení do stávajícího vodovodního systému.“
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.
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Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2007
ze dne 25. 4. 2007 investiční dotaci ve výši 525 000,- Kč (slovy: - pět set dvacet pět tisíc
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. 194194375/0300,
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.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu: „Zvětšení akumulace
pitné vody pro obec Velké Březno a její propojení do stávajícího vodovodního systému,“
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. 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
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-

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 stavební řízení stavby, protokol o předání a převzetí stavby vodojemu.
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.
IX.

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.
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X.

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
i.

přehled všech příjmů a výdajů projektu

j.

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.
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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:
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/2007
ze dne 27. 6. 2007.

V Ústí nad Labem dne …………
……………………………………………………..

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

V ……………. dne ……………………
……………………………………………………….

Ing. Miroslav Moucha
starosta obce Velké Březno
(příjemce)
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ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad

Smlouva o poskytnutí
investiční/neinvestiční dotace
Číslo poskytovatele :
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., 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
: 475 657 535
e-mail
: zadrazil.j@kr-ustecky.cz

a
Příjemce:
se sídlem
:
výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ Ústí nad Labem č. j.
zastoupená
:
IČ
:
Bankovní spojení
:
číslo účtu
:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ DOTACE
k realizaci projektu „ ………………………………. “
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen
ZÚK) č. 14/10Z/2006 ze dne 15. 2. 2006 schváleny „Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“). Na uvedené „Zásady“
navazuje „Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého
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kraje na rok 2007 a 2008“, schválený rozhodnutím ZÚK č. 17/16Z/2006 ze dne 18. 12. 2006.
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito zásadami.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne 27. 6. 2007
neinvestiční dotaci ve výši ……………..,-Kč (slovy: korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. …………………, pod UZ (účelovým znakem) 99, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku,
ve kterém byla poskytnuta.
Na dotaci se vztahuje pravidlo „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1998/2006.
Článek II.
Financování
1. Dotace je přidělena za účelem realizace předloženého projektu „………………………“ v rámci

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
rok 2007 a 2008 a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů

2.

3.
4.
5.

(dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“) a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných nákladů v jejich druhovém členění (dále jen „procentuální účelové
určení prostředků“).
Účelové určení prostředků činí v členění na
a) doprava a přeprava .............................................................................,- Kč
b) služby…..............................................................................................,- Kč
c) nákup materiálu (nářadí, úklidový materiál, stavební materiál).........,- Kč
Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět za předpokladu
dohody smluvních stran.
Termín ukončení realizace projektu je 15. 12. 2007. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, přímo souvisejících
s realizací projektu. Datum účinnosti uznatelných nákladů je ode dne ............

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 daném rozpočtovém roce,
- byl uhrazen do konce realizace projektu, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta
- 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:
- dlužný úrok
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- ztráty z devizových kurzů,
- cestovné nad rámec zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění
6. Dotace bude poskytnuta
- jednorázově
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7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech
projektu ve výši …….. %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
plánovaným nákladům projektu včetně dodržení druhového členění plánovaného nákladového
rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta a
to do 15. 12. kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta a v souladu s touto
smlouvou.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod daným účelovým znakem (UZ), 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.
e) 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

f) 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.
g) 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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h) 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.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. bod 7 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.

j)

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.

k) 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.
l)

Respektovat závěry kontroly provedené administrujícím odborem nebo orgánem kontroly
krajského úřadu.

m) 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:
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),
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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. Podle článku 2 nařízení Komise č. 1998/2006 „o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis“ nesmí příjemce v jakémkoliv tříletém období v souhrnu všech veřejných podpor
malého rozsahu poskytnutých v tomto období získat podporu vyšší než je částka 200 000
EUR.Toto pravidlo neplatí u subjektů činných v zemědělské prvovýrobě zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy ES, zde činí finanční limit 3 EUR za stejné časové období. Pro
přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi
EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je
považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci.
3. 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.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
6. 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 ZÚK č. …………ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………

V ……………. dne ……………………

……………………………………….
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
(poskytovatel)

..................................................................
(příjemce)
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Žadatel z "Programu rozvoje
zemědělství a venkovských
oblastí Ústeckého kraje v roce
2007"

Projekt

IČ

náklady
celkem

Žádaná Doporuče
podpora
ná
na projekt podpora

sídlo
1.1. Podpora zajišťování cílené
informovanosti zemědělské
veřejnosti v oblasti
nejnovějších poznatků,
zemědělského marketingu,
včetně zajišťování pomoci
žadatelům při zpracování
žádostí o podporu na realizaci
opatření zlepšení efektivity
zemědělské výroby z vnějších
a národních zdrojů.
Krajská agrární komora
Ústeckého kraje

Název projektu

Spoluúčast žadatele 50%

1 000 000

500 000

70914214
OVO FRUKT, s. r. o., Most –
Vtelno, 434 01 autopošta Most

300 000 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

Spoluúčast žadatele 50%

2.2.Podpora expozic
zemědělských komodit
reprezentujících zemědělství
Ústeckého kraje a
chovatelských přehlídek
včetně navazujících přednášek
a seminářů
5 142 000
Městská kulrurní zařízení v
Litoměřicích, příspěvková
organizace, IČ 44557141, se
sídlem: Na Valech 2028, 412 18
Litoměřice

200 000

100 000 Vinobraní 2007

400 000
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2008-2012
Sumarizace po vybilancování příjmů a výdajů
v tis. Kč
A

B

C

D

Schválený
Upravený
rozpočet na rozpočet po
RO 3/2007
rok 2007
1
2
3
4

CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
FINANCOVÁNÍ - úvěr
FINANCOVÁNÍ - splátky jistiny úvěru

5 FINANCOVÁNÍ-prostředky minulých let
6
7
8
9
10

CELKEM ZDROJE
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
ROZDÍL ZDROJE - VÝDAJE

9 909 155
132 716
350 000
-140 000

9 942 159
1 249 448
483 583
-140 000

0

349 517

10 251 871
8 828 292
1 423 579
10 251 871
0

11 884 707
9 020 421
2 864 286
11 884 707
0

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rozdíl ke
schvál.
rozpočtu v
%

rok 2008

rozdíl v %

rok 2009

rozdíl v %

rok 2010

rozdíl v %

rok 2011

rozdíl v %

rok 2012

2,84
36,68
-42,86
0,00

10 190 190
181 400
200 000
-140 000
0

0,00
1,75
1,14
5,53
1,75
0,00

10 431 590
8 929 280
1 502 310
10 431 590
0

2,33
-6,12
-100,00
0,00

10 427 902
170 300
0
-140 000
0

0,00
0,26
1,18
-5,23
0,26
0,00

10 458 202
9 034 479
1 423 723
10 458 202
0

1,29
-2,52
0,00
0,00

10 562 875
166 000
0
-140 000
0

0,00
1,25
0,65
5,03
1,25
0,00

10 588 875
9 093 594
1 495 281
10 588 875
0

1,32
-0,60
0,00

10 701 962
165 000
0
-140 000
0

0,00
1,30
0,63
5,41
1,30
0,00

10 726 962
9 150 765
1 576 197
10 726 962
0

1,34
-0,61
-100,00

10 845 331
164 000
0
0
0

0,00
2,63
1,16
11,20
2,63
0,00

11 009 331
9 256 572
1 752 759
11 009 331
0

Přehled předpokládaného profinancování formou úvěrového rámce

plán na rok
2007

1
2
3
4
5
6
7

PŘÍJMY - vratka profinancování
FINANCOVÁNÍ - úvěrový rámec
CELKEM ZDROJE
BĚŽNÉ VÝDAJE - profinancování
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-profinancování
CELKEM VÝDAJE
ROZDÍL ZDROJE - VÝDAJE

19 102
313 685
332 787
18 753
314 034
332 787
0

předpokládaná
skutečnost
roku 2007
61 393
0
61 393
57 396
194 579
251 975
-190 582

rozdíl ke
schvál.
rozpočtu v
%
5405,93
0,00
213,08
383,07
202,93
213,08
0,00

rok 2008

1 051 743
-9 860
1 041 883
90 590
951 293
1 041 883
0

rozdíl v %

0,67
-181,14
2,39
-3,14
2,92
2,39
0,00

V Ústí nad Labem dne 16. 4. 2007
Zpracoval ekonomický odbor
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rok 2009

1 058 780
8 000
1 066 780
87 742
979 038
1 066 780
0

rozdíl v %

3,35
0,00
3,33
4,05
3,27
3,33
0,00

rok 2010

1 094 300
8 000
1 102 300
91 294
1 011 006
1 102 300
0

rozdíl v %

3,26
0,00
3,23
3,90
3,17
3,23
0,00

rok 2011

1 129 920
8 000
1 137 920
94 856
1 043 064
1 137 920
0

rozdíl v %

3,14
0,00
3,12
3,74
3,06
3,12
0,00

rok 2012

1 165 400
8 000
1 173 400
98 404
1 074 996
1 173 400
0
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2008 - 2012
Příjmy
A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Příjmy na výdaje celkem
Třída 1 - daňové příjmy celkem
výtěžnost z daní celkem
daně z příjmů fyzických osob
daně z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem
poplatky za využívání přírodních zdrojů
příjmy z úroku
ostatní nedaňové příjmy
Třída 3- kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
investiční příspěvky a dary
Třída 4 - přijaté dotace
neinv. přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem
nein. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
dotace MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol
dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol
dotace MŠMT ČR - přímé nákl.soukromé školy
ostatní dotace
dotace v rámci spolufinancování evpropských projektů
dotace na splátku profinancování
investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem

C
Schválený
rozpočet na
rok 2007

D

E

navýšení
Upravený
ke schvál.
rozpočet po rozpočtu v
RO 3/2007
%

10 041 871
3 834 055
3 832 220
1 022 071
1 153 951
1 656 198
1 835
75 271
46 800
26 405
2 066
132 716
34 041
97 675
1 000
5 999 829

11 191 607
3 834 055
3 832 220
1 022 071
1 153 951
1 656 198
1 835
78 100
46 800
26 405
4 895
182 716
34 041
97 675
51 000
7 096 736

5 999 829
95 401
2 194 625
3 432 821
257 880
0
19 102
0
0

6 030 004
95 401
2 194 625
3 432 821
257 880
24 418
24 859
0
1 066 732

3,28
7,01
7,03
6,45
10,70
4,83
-27,52
3,14
0,00
7,00
24,78
36,68
344,76
-69,29
-100,00
0,16
0,16
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2008

navýš. v
%

rok 2009

navýš. v
%

rok 2010

navýš. v
%

rok 2011

navýš. v
%

rok 2012

10 371 590
4 102 941
4 101 611
1 087 995
1 277 424
1 736 192
1 330
77 631
46 800
28 253
2 578
181 400
151 400
30 000
0
6 009 618
6 009 618
97 309
2 194 625
3 432 821
257 880
0
26 983
1 024 760
0

2,18
6,36
6,36
5,82
9,30
4,53
0,00
2,55
0,00
7,00
0,00
-6,12
-0,07
-36,67
0,00
-0,42
-0,42
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 598 202
4 363 712
4 362 382
1 151 316
1 396 224
1 814 842
1 330
79 609
46 800
30 231
2 578
170 300
151 300
19 000
0
5 984 581
5 984 581
99 255
2 194 625
3 432 821
257 880
0
0
1 058 780
0

1,23
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
2,66
0,00
7,00
0,00
-2,52
-0,20
-21,05
0,00
0,03
0,03
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 728 875
4 494 583
4 493 253
1 185 855
1 438 111
1 869 287
1 330
81 725
46 800
32 347
2 578
166 000
151 000
15 000
0
5 986 566
5 986 566
101 240
2 194 625
3 432 821
257 880
0
0
1 094 300
0

1,29
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
2,77
0,00
7,00
0,00
-0,60
0,00
-6,67
0,00
0,03
0,03
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 866 962
4 629 381
4 628 051
1 221 431
1 481 254
1 925 366
1 330
83 990
46 800
34 612
2 578
165 000
151 000
14 000
0
5 988 591
5 988 591
103 265
2 194 625
3 432 821
257 880
0
0
1 129 920
0

1,31
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,00
2,93
0,00
7,00
1,55
-0,61
-0,13
-5,71
0,00
0,03
0,03
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 009 331
4 768 222
4 766 892
1 258 074
1 525 692
1 983 127
1 330
86 452
46 800
37 034
2 618
164 000
150 800
13 200
0
5 990 656
5 990 656
105 330
2 194 625
3 432 821
257 880
0
0
1 165 400
0

Financování
ODBORY A ORGANIZACE

1
2
3
4

Třída 8 - financování celkem
prostředky minulých let
investiční úvěr
splátky investičního úvěru

Zdroje celkem

Schválený
rozpočet
2007

Upravený
rozpočet po
RO č.3/2007

Rozdíl v
%

210 000
0
350 000
-140 000

693 100
349 517
483 583
-140 000

-71,43

10 251 871

11 884 707

rok 2008

Rozdíl v
%

-333,33

0,00

60 000
0
200 000
-140 000

1,75

10 431 590

0,00
-42,86

V Ústí nad Labem dne 16. 4. 2007
Zpracoval ekonomický odbor
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rok 2009

Rozdíl v
%

0,00

0,00

-140 000
0
0
-140 000

0,26

10 458 202

0,00
-100,00

rok 2010

Rozdíl v
%

0,00

0,00

-140 000
0
0
-140 000

1,25

10 588 875

0,00
0,00

rok 2011

Rozdíl v
%

rok 2012

-100,00

0,00

-140 000
0
0
-140 000

-100,00

0
0
0
0

1,30

10 726 962

2,63

11 009 331

0,00
0,00

0,00
0,00
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2008 - 2012
Běžné výdaje
v tis. Kč
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

Schválený
rozpočet
2007

CELKEM
z toho: - obligatorní
- příspěvek PO
- ostatní
- fondy
Kancelář hejtmana
obligatorní výdaje
ostatní výdaje
Havarijní fond
Fond hejtmana
Kancelář ředitele úřadu
obligatorní výdaje
ostatní výdaje
Odbor ekonomický
obligatorní výdaje
ostatní výdaje
centrální rezervy
rezerva na krácení dotace MPSV
dotační programy
splátky úroků investičního úvěru
splátky úroků úvěrového rámce
Odbor informatiky a
organizačních věcí
obligatorní výdaje
ostatní výdaje
Odbor majetkový
příspěvek Krajské majetkové
obligatorní výdaje
ostatní výdaje

D

E

Upravený navýšení ke
rozpočet
schvál.
rozpočtu v
po RO
%
3/2007

8 828 292 9 020 421
4 842 867 4 894 867
3 528 515 3 561 069
430 139
402 833
26 771
161 652
80 659
115 859
67 407
67 467
8 252
12 273
5 000
36 119
0
0
242 444
242 873
223 643
224 052
18 801
18 821
306 675
235 654
1 150
1 150
600
600
140 000
138 070
117 460
85 819
37 450
0
7 273
7 273
2 742
2 742
13 752

13 202

12 614
1 138
28 493
4 681
23 480
332

12 614
588
28 493
4 681
23 505
307

1,14

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2008

navýšení v
%

rok 2009

navýšení v
%

rok 2010

navýšení v %

rok 2011

navýšení v %

rok 2012

288,84

8 929 280
4 914 699
3 558 977
392 790
62 814
84 540
68 540
8 500
5 000
2 500
251 572
232 771
18 801
270 479
1 150
600
174 479
35 000
35 000
13 588
10 662

5,29
10,00

1,48
0,86
-8,68
134,63
4,81
1,68
3,01
0,00
0,00
3,76
4,08
0,00
-11,80
0,00
0,00
24,63
-70,20
-6,54
86,83

-46,83
-12,86
17,50
-17,89
-84,94

1,18

32,37

9 034 479
4 951 248
3 589 530
430 916
62 785
86 362
70 062
8 800
5 000
2 500
263 744
243 223
20 521
292 246
1 150
600
184 545
45 000
35 000
11 838
14 113

14 480

3,00

13 875
605
24 830
5 500
19 280
50

3,01

0,74
0,86
9,71
-0,05
2,15
2,22
3,53
0,00
0,00
4,84
4,49
9,15
8,05
0,00
0,00
5,77
28,57
0,00
-12,88

2,90
-3,51
-7,58
-2,36
0,00
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0,65

0,00

9 093 594
4 972 984
3 618 274
437 925
64 411
88 013
71 413
9 100
5 000
2 500
275 665
254 216
21 449
291 879
1 150
600
188 692
45 000
35 000
7 324
14 113

14 915

2,99

14 292
623
23 958
5 083
18 825
50

2,99

0,44
0,80
1,63
2,59
1,91
1,93
3,41
0,00
0,00
4,52
4,52
4,52
-0,13
0,00
0,00
2,25
0,00
0,00
-38,13

3,00
-15,48
-43,93
-7,84
0,00

0,63

0,00

9 150 765
4 994 091
3 648 854
446 781
61 040
84 707
72 807
9 400
0
2 500
288 346
265 910
22 436
292 809
1 150
600
194 135
45 000
35 000
2 811
14 113

15 361

3,00

14 720
641
20 250
2 850
17 350
50

3,00

0,42
0,85
2,02
-5,23
-3,76
1,95
3,30
-100,00
0,00
4,60
4,60
4,60
0,32
0,00
0,00
2,88
0,00
0,00
-61,62

3,00
-4,10
-31,58
0,40
0,00

1,16

0,00

9 256 572
5 023 910
3 712 743
457 253
62 666
86 447
74 247
9 700
0
2 500
301 610
278 142
23 468
295 610
1 150
600
199 747
45 000
35 000
0
14 113

15 823

3,00

16 297

15 162
661
19 420
1 950
17 420
50

3,00

15 617
680
19 510
1 900
17 560
50

0,60
1,75
2,34
2,66
2,05
1,98
3,19
0,00
0,00
4,60
4,60
4,60
0,96
0,00
0,00
2,89
0,00
0,00
-100,00

3,00
0,46
-2,56
0,80
0,00
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A

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

Schválený
rozpočet
2007

Odbor legislativně - právní obligatorní
Odbor regionálního rozvoje
ostatní výdaje
Fond rozvoje ÚK
Fond rozvoje ÚK - profinancování
Odbor územního plánování a
staveb. řádu - obligatorní
Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy
přímé náklady - obecní a soukromé
školy
přímé náklady - krajské školy
příspěvek PO
obligatorní výdaje
ostatní výdaje

D

E

Upravený navýšení ke
rozpočet
schvál.
rozpočtu v
po RO
%
3/2007

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2008

navýšení v
%

rok 2009

navýšení v
%

rok 2010

navýšení v %

rok 2011

navýšení v %

rok 2012

2 353

2 353

23,88

2 915

0,00

2 915

8,58

3 165

0,00

3 165

1,58

3 215

29 039
7 268
21 771
16 900

108 001
7 268
100 733
16 900

73,73

0,79

3,90

55 140
11 400
43 740
94 856

3,76

4,05

53 076
10 965
42 111
91 294

3,89

-3,14

50 847
10 362
40 485
87 742

4,38

436,04

50 449
9 935
40 514
90 590

3,74

57 216
11 850
45 366
98 404

1 500

1 500

33,33

2 000

-25,00

1 500

33,33

2 000

-25,00

1 500

33,33

2 000

6 292 103 6 310 105

-0,19

6 280 028

0,00

6 280 028

0,00

6 280 028

0,00

6 280 028

0,00

6 280 028

3 690 701 3 693 060

0,00

3 690 701

0,00

3 690 701

0,00

3 690 701

0,00

3 690 701

0,00

3 690 701

0,00

0,00

0,00

2 194 625
376 982
9 950

0,00

0,00

2 194 625
376 982
9 950

0,00

0,00

2 194 625
376 982
9 950

0,00

5,07

2 194 625
376 982
9 950

0,00

2 194 625
376 982
9 950

-10,34

7 770

0,00

7 770

0,00

7 770

0,00

7 770

0,00

7 770

2 194 625 2 197 334
388 641
389 200
9 470
14 345
8 666
16 166

36,70
86,09

-3,00

4,30
-0,07

0,00

5,82
4,02

0,00

3,97
3,87

0,00

3,95
3,72

0,00

41 Odbor kultury a památkové péče

142 019

153 969

4,53

148 451

4,15

154 613

3,13

159 455

3,15

164 486

3,15

169 664

42 příspěvek PO
43 obligatorní výdaje
44 ostatní výdaje
Odbor sociálních věcí a
45
zdravotnictví
46 příspěvek PO
47 obligatorní výdaje
48 ostatní výdaje
Odbor dopravy a silničního
49
hospodářství
50 příspěvek SÚS ÚK
51 obligatorní výdaje
52 ostatní výdaje
Odbor životního prostředí a
53
zemědělství

126 478
14 111
1 430

126 478
14 111
13 380

5,09

3,17

147 452
15 405
1 629

3,16

3,14

142 920
14 956
1 579

3,17

3,00

7,06

138 562
14 520
1 531

3,15

2,90

0,00

132 910
14 111
1 430

4,25

0,00

3,13

152 117
15 867
1 680

402 199

452 872

3,26

415 305

2,87

427 209

2,87

439 458

2,87

452 089

2,88

465 094

343 090
15 083
44 026

377 375
21 971
53 526

0,25

2,76

2,76

2,77

375 845
15 444
60 800

3,00

0,26

364 897
15 401
59 160

3,00

0,27

354 278
15 361
57 570

3,00

27,25

343 960
15 320
56 025

3,00

2,77

387 119
15 488
62 487

1 207 994 1 199 270

5,70

1 276 901

4,01

1 328 067

2,09

1 355 859

2,09

1 384 158

4,53

1 446 881

7,22

2,97

3,08

1,75

552 000
815 808
16 350

8,70

-1,38

536 000
803 790
16 069

2,99

418,09

520 000
791 773
16 294

3,80

600 000
829 910
16 971

54 obligatorní výdaje

1,57

3,00

0,28

3,00

0,28

471 000
725 780
11 214

466 001
725 782
7 487

-71,95

505 000
768 756
3 145

35 749

66 763

45,68

52 080

0,66

52 425

0,59

52 735

0,78

53 145

0,76

53 550

8 160

8 374

38,24

11 280

0,40

11 325

1,85

11 535

1,82

11 745

1,75

11 950

5,92

2,99
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1,52

1,50

1,73
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A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

Schválený
rozpočet
2007

55 ostatní výdaje
56 Fond vodního hospodářství ÚK
57 Odbor investiční - obligatorní
Odbor průmyslové zóny
58
TRIANGLE
Odbor správních činností a
59
krajský živnostenský úřad
60 Odbor evropských projektů

D

E

Upravený navýšení ke
rozpočet
schvál.
rozpočtu v
po RO
%
3/2007

27 589
0
37 400

33 589
24 800
74 568

-5,76

0

F

G

H

I

J

K

L

M

N

rok 2008

navýšení v
%

rok 2009

navýšení v
%

rok 2010

navýšení v %

rok 2011

navýšení v %

rok 2012

6,42

26 000
14 800
39 800

0,00

-0,25

26 300
14 800
39 700

4 810

0,00

5 000

0,00

0

567

0,00

0

5 913

9 562

76,73

10 450

0,00

3,78

26 400
14 800
41 200

5 000

0,00

0,00

0

4,78

10 950

1,15
0,00

Použité zkratky:
PO - příspěvková organizace
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
V Ústí nad Labem dne 16. 4. 2007
Zpracoval ekonomický odbor
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0,00

-0,49

26 600
14 800
41 000

7,32

26 800
14 800
44 000

5 000

0,00

5 000

0,00

5 000

0,00

0

0,00

0

0,00

0

-4,57

10 450

-4,78

9 950

5,03

10 450

0,38

0,76
0,00

0,75
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Rozpočtový výhled Ústeckého kraje 2008 - 2012
Kapitálové výdaje
v tis. Kč
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

ODBORY A ORGANIZACE

Schválený
rozpočet
2007

Upravený
rozpočet po
RO 3/2007

navýšení
ke schvál,
rozpočtu v
% (snížení)

rok 2008

navýšení
v%
(snížení)

rok 2009

navýšení
v%
(snížení)

rok 2010

navýšení
v%
(snížení)

rok 2011

navýšení
v%
(snížení)

rok 2012

1 423 579
229 560
151 035
692 984
350 000
5 625
4 618
3 000
42 500
2 342
950
15 550
43 137
104 235
46 266

2 864 286
1 255 979
366 160
758 564
483 583
5 711
4 610
3 150
42 500
2 342
1 200
15 030
62 542
312 667
227 072

55 869

83 495

2 500
28 994
235 163
27 000
12 700
3 000
51 850
800
84 924
100 000
24 000
179 200
250 000
21 900
0
46 800
21 000
111 791

2 500
33 285
233 163
27 000
12 070
3 479
51 850
1 659
84 924
150 000
72 248
179 200
333 583
21 900
0
53 493
70 333
1 083 847

5,53
19,26
60,22
13,50
-42,86
3,11
40,75
1233,33
-75,53
-57,30
3,16
-85,21
11,27
101,46
-7,06
0,00
198,90
0,00
20,00
-100,00
19,07
-100,00
-5,51
-100,00
35,00
-100,00
-35,24
-50,00
-100,00
39,51
-40,00
9,59
0,00
-31,62
96,83
78,91

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CELKEM
z toho: - obligatorní
- rozvoj kraje
- ostatní
- úvěr
Oblast kancelář hejtmana - obligatorní
- ostatní
Oblast kancelář ředitele - obligatorní
- ostatní
Oblast ekonomická - ostatní
Oblast informatiky a organizačních věcí - obligatorní
- ostatní
Oblast majetková - ostatní
Oblast regionálního rozvoje z toho:
- FR ÚK - oblast RR - spolufinancování
- profinancování
- FR ÚK - oblast EP a INV - spolufinancování
- profinancování
Oblast územního plánování a stavebního řádu - oblig.
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - obligatorní
- ostatní
Oblast kultury a památkové péče - obligatorní
- ostatní
Oblast sociálních věcí - obligatorní
- ostatní
Oblast zdravotnictví - obligatorní
- ostatní
- úvěr
Oblast dopravy a silničního hospodářství - obligatorní
Oblast dopravy a silničního hospodářství - ostatní
- úvěr
Oblast životního prostředí a zemědělství - obligatorní
- ostatní
- Fond vodního hospodářství
Oblast investiční - ostatní
Oblast PZ Triangle - obligatorní

1 502 310
273 780
241 995
786 535
200 000
5 800
6 500
40 000
10 400
1 000
980
2 300
48 000
209 995
43 000
5 000
166 995
946 293
3 000
0
280 000
0
12 000
0
70 000
0
55 000
50 000
0
250 000
150 000
24 000
10 000
32 000
41 335
200 000

V Ústí nad Labem dne 24. 4. 2007, zpracoval ekonomický odbor
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-5,23
-50,95
2,63
32,36
-100,00
0,00
-18,46
-100,00
105,77
0,00
2,04
-26,09
-4,17
3,03
4,65
60,00
2,61
2,61
-16,67
0,00
10,71
0,00
133,33
0,00
-7,14
0,00
-18,18
-100,00
0,00
33,20
-100,00
4,17
0,00
0,00
322,55
-50,00

1 423 723
134 300
248 361
1 041 062
0
5 800
5 300
0
21 400
1 000
1 000
1 700
46 000
216 361
45 000
8 000
171 361
971 038
2 500
0
310 000
0
28 000
0
65 000
0
45 000
0
0
333 000
0
25 000
10 000
32 000
174 662
100 000

5,03
36,11
4,28
1,19
0,00
0,00
-9,43
0,00
-4,67
0,00
0,00
0,00
-50,00
4,92
11,11
0,00
3,29
3,29
-60,00
0,00
3,23
0,00
7,14
0,00
-7,69
0,00
11,11
0,00
0,00
17,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-18,37
50,00

1 495 281
182 800
259 002
1 053 479
0
5 800
4 800
0
20 400
1 000
1 000
1 700
23 000
227 002
50 000
8 000
177 002
1 003 006
1 000
0
320 000
0
30 000
0
60 000
0
50 000
0
0
390 000
0
25 000
10 000
32 000
142 579
150 000

5,41
-0,77
2,18
7,28
0,00
0,00
10,42
0,00
7,84
0,00
10,00
5,88
-4,35
2,49
0,00
0,00
3,20
3,20
50,00
0,00
3,13
0,00
3,00
0,00
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
7,18
0,00
-8,00
0,00
0,00
22,13
0,00

1 576 197
181 400
264 659
1 130 138
0
5 800
5 300
0
22 000
1 000
1 100
1 800
22 000
232 659
50 000
8 000
182 659
1 035 064
1 500
0
330 000
0
30 900
0
65 000
0
50 000
0
0
418 000
0
23 000
10 000
32 000
174 138
150 000

11,20
0,83
2,13
14,99
0,00
0,00
0,00
0,00
-9,09
0,00
0,00
0,00
-9,09
2,42
0,00
0,00
3,08
3,09
33,33
0,00
3,03
0,00
48,87
0,00
7,69
0,00
0,00
0,00
0,00
7,66
0,00
4,35
0,00
0,00
63,93
0,00

1 752 759
182 900
270 294
1 299 565
0
5 800
5 300
0
20 000
1 000
1 100
1 800
20 000
238 294
50 000
8 000
188 294
1 066 996
2 000
0
340 000
0
46 000
0
70 000
0
50 000
0
0
450 000
0
24 000
10 000
32 000
285 465
150 000
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Aktualizace čerpání úvěru - návrh
(nevyčerpané prostředky z oblasti ZD použity v oblasti DS)

poř.
č.

název akce

Plnění čerpání úvěru po sloučení obou tranží do jedné
Aktualizace čerpání
Schválené náklady v dle smluv o dílo,
předpokládané plnění
ZÚK dne
popřípadě dle
Plnění za období od
Zůstatek pro plnění
pro období 1.6.2007 20.12.2006
rozpočtu z PD
1.7.2006 - 31.5.2007
v roce 2008
(v
31.12.2007
(v tis.
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
tis. Kč)
Kč)

Oblast dopravy
1.
2.
3.
4.
5.

REKO mostu ev.č. 263-020 Rumburk
REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty
REKO silnice II/118, Budyně n.O.-Mšené Lázně
REKO mostu ev.č. 237-025 Libochovice
REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín

Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova Ltm
6.
7. II/225 most Libočany

celkem oblast dopravy

14 800,00
94 000,00
20 000,00
25 000,00

21 100,00
25 000,00

14 850,00
101 930,00
53 000,00
32 460,00
3 470,00
153 720,00
291,00
21 410,00
38 421,00

250 000,00

419 552,00

50 100,00

14 850,00
30 210,00
760,00
10 780,00
3 040,00
0,00
95,00
0,00
0,00

0,00
71 720,00
27 000,00
21 680,00
430,00
110 000,00
196,00
21 410,00
30 000,00

0,00
0,00
25 240,00
0,00
0,00
43 720,00
0,00
0,00
8 421,00

59 735,00

282 436,00

77 381,00

419 552,00
Oblast zdravotnictví
8. Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Most

18 000,00

18 990,00

celkem zdravotnictví

18 000,00

18 990,00

celkem čerpání úvěru

9 040,00

9 950,00

0,00

9 040,00

9 950,00

0,00

18 990,00
68 775,00
268 000,00

438 542,00

292 386,00

77 381,00

438 542,00

Celková částka úvěru činí 700 000 000,-Kč. Předpokládané plnění do 31.12. 2008 činí 438 542 000,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 261 458 000,- Kč možno po
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Celková částka úvěru činí 700 000 000,-Kč. Předpokládané plnění do 31.12. 2008 činí 438 542 000,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 261 458 000,- Kč možno po
projednání v orgánech kraje použít na investice v oblasti DS a ZD, nebo neinvestiční opravy v oblasti DS. Celková výše čerpání úvěru bude průběžně aktualizována dle
skutečných nákladů staveb.
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SMLOUVA
o společném postupu při zadání veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatky Litvínov "D3"“

I. Smluvní strany

Kraj:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Šulcem – hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Ve věcech technických : Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru KÚ ÚK
pí. Ivana Baierová, investiční odbor KÚ ÚK
IČO: 7089156
DIČ: CZ7089156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 882733379/0800
a
Obec:
Město Litvínov
Zastoupené: Mgr. Milanem Šťovíčkem - starostou města Litvínov
Kontaktní adresa : náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
Ve věcech technických : Mgr. Pavel Kolář, vedoucí odboru regionálního rozvoje města
Litvínov
p. Radek Brabec, odbor investic města Litvínov
IČO : 00266027
DIČ : není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka exp. Litvínov
Číslo účtu : 921 – 491/0100

II. Úvod
(1) Oba účastníci jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“).
(2) Oba účastníci v současné době připravují realizaci stavby „Okružní křižovatky Litvínov
"D3"“. Při provádění uvedené stavby bude dotčen majetek, který je ve výlučném
vlastnictví Kraje, jakož i majetek, který je ve výlučném vlastnictví Obce a třetích osob.
(3) V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a
realizaci stavby uvedené v odst. 2 se účastníci dohodli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8
Zákona na společném postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem bude výběr
Strana 1 (celkem 6)
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jediného zhotovitele stavby uvedené v odst. 2. K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto
smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k třetím
osobám a současně stanoví způsob jednání jménem účastníků smlouvy.
(4) Osobou oprávněnou jednat jménem účastníků, a to způsobem stanoveným zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je Ústecký kraj.
(5) O obstarávání společných věcí dle této smlouvy rozhoduje Kraj, nestanoví-li tato smlouva
výslovně jinak.
(6) Majetkem třetích osob ve smyslu odst. 2 se rozumí:
SO 361
SO 461
SO 463
SO 464
SO 561

Přeložka vodovodu
Vedení SČE
Vedení Telefónica O2 ČR
Vedení Karneval
Přeložka STL plynovodu

Provedení přeložek dotčených vedení, popř. provedení nezbytných opatření na majetku
třetích osob projedná se třetími osobami (vlastníky dotčených staveb) a popř. zajistí jejich
provedení, vždy ve smyslu platných právních předpisů Kraj. Náklady potřebné na
realizaci přeložek, popř. provedení potřebných opatření hradí Kraj, Obec je však povinna
Kraji nahradit 50% takto vynaložených nákladů, a to na základě jejich vyúčtování
doručeného Obci. Příslušný účetní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou
zhotovitele. Lhůta splatnosti se sjednává na 15 dnů od jeho doručení Obci.

III. Výchozí údaje
(1) Předmětem budoucí veřejné zakázky bude stavba „Okružní křižovatky Litvínov "D3"“
(dále jen Dílo). Specifikace Díla vyplývá z projektové dokumentace DSP+RDS zak. č.:
0709 z 04/2007, zpracované projektovou kanceláří ARTECH s. r. o., Ústí nad Labem.
(2) Dílo se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž :
část I vymezená stavebními objekty:
SO 161 Komunikace
SO 361 Přeložka vodovodu
SO 461 Vedení SČE
SO 463 Vedení Telefónica O2 ČR
SO 464 Vedení Karneval
SO 561 Přeložka STL plynovodu
se týká výlučně majetku Kraje a majetku třetích osob

část II vymezená stavebními objekty :
SO 162 Chodník
SO 163 Zastávka MHD
SO 261 Opěrná zeď
SO 262 Schodiště u zastávky MHD
SO 462 Veřejné osvětlení
SO 861 Sadové úpravy
se týká výlučně majetku Obce.
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(3) Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 17 530 083,- Kč bez DPH. Veřejná
zakázka bude zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu § 25 písm. b)
a § 38 Zákona.
(4) Jednotlivé činnosti budou účastníky vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoli nároků na
protiplnění účastníka vykonávajícího určité činnosti dle této smlouvy vůči druhému
účastníkovi. Náklady, které vzniknou tomu kterému účastníkovi v důsledku plnění jeho
povinností nebo využívání jeho práv z této smlouvy, nese tento účastník.
(5) Účastníci se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoli součinnost, spočívající zejména
v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, potřebnou pro
naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhého účastníka.

IV. Předmět plnění
(1) Oba účastníci se zavazují spolupracovat na určení okruhu nejméně pěti dodavatelů,
kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Návrh
okruhu dodavatelů předloží Kraj a Obec je povinna tento projednat nejpozději do 5
pracovních dnů od předložení návrhu. Pokud nebude návrh v uvedeném termínu schválen
je každý z účastníků oprávněn navrhnout nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí
uvedené lhůty po třech dodavatelích. Takto vybraným dodavatelům bude zaslána výzva
k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
(2) Dodavatelé, kterým bude zaslána výzva musí splňovat:
a) Základní kvalifikační předpoklady:
dle § 53 odst. 1 zákona, s tím že prokázání písmene a) a b) zájemce doloží výpisem
z evidence Rejstříku trestů, ne starším 90 kalendářních dnů, prokázání písmen c) až i)
zájemce doloží čestným prohlášením;
b) profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 54 písm. a) a b) zákona, s tím, že prokázání písmene a) zájemce doloží výpisem
z obchodního rejstříku či jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
ne starším 90 kalendářních dnů, v originále nebo úředně ověřeném stejnopisu, prokázání
písmene b) zájemce doloží předložením dokladu o oprávnění k podnikání;
c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona, s tím že k prokázání písmene a) zájemce doloží
doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši
min. 2 mil. Kč a k prokázání písmene c) zájemce uvede celkový obrat a obrat v oblasti
stavebních prací za každé z předcházejících tří účetních období s tím, že obrat za každé
z předcházejících účetních období v oblasti stavebních prací bude min. ve výši 10 mil. Kč
bez DPH;
d) technické kvalifikační předpoklady:
podle § 56 odst. 3 písm. a) a c) zákona, s tím, že k prokázání písmene a) zájemce uvede
realizované zakázky v posledních pěti letech (2002 – 2006), a to pouze v objemu vyšším
jak 10 mil. Kč bez DPH se zaměřením na stavby pozemních komunikací a nejméně tři
osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek a k prokázání písmene c) zákona
zájemce doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci odpovídající předmětu
zakázky, např. kopii maturitního vysvědčení ze střední školy stavebního směru, nebo
kopii diplomu z vysoké školy – obor dopravní stavby, nebo kopii autorizovaného
technika, inženýra, architekta nebo stavitele v oboru dopravních staveb vydaného ČKAIT
podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
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(3) Kraj se zavazuje ve prospěch svůj i Obce zajišťovat veškeré právní úkony předpokládané
zákonem ve vztahu k třetím osobám, zejména zpracovat návrh zadávací dokumentace,
zaslání výzvy určeným dodavatelům, uveřejnění výzvy, poskytnutí zadávací dokumentace
zájemcům , poskytování dodatečných informací, umožnění prohlídky místa plnění, zaslání
písemného sdělení o vyloučení uchazeče, odeslání oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky, zaslání informace o uzavření smlouvy, oznámení případného zrušení zadávacího
řízení, jakož i vést veškerou dokumentaci veřejné zakázky požadovanou zákonem.
(4) Zadávací dokumentace bude obsahovat, kromě náležitostí nutných k platnému zadání
veřejné zakázky, i podmínku, že vybraný uchazeč je povinen uzavřít s každým z účastníků
samostatnou smlouvu o dílo, jejichž návrhy musí být součástí nabídky. Předmětem každé
samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní část díla určená dle projektové dokumentace
citované v čl. III odst. 1,2 přičemž předměty děl z obou smluv budou ve svém souhrnu
představovat kompletní Dílo. Účastníkem smluv o dílo na straně zhotovitele bude v obou
případech vybraný uchazeč, na straně objednatele bude v případě části I. díla týkajícího se
majetku Kraje a majetku třetích osob Kraj, ve druhém případě pro část II. díla Obec.
(5) Návrh zadávací dokumentace bude vycházet z následujících zásad, přičemž základním
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky:
a) termín plnění: průběžná doba plnění je předmětem nabídky
b) dílčí hodnotící kriteria pro hodnocení nabídek :
celková nabídková cena v Kč
85 %
průběžná doba plnění v týdnech
5%
jakostní podmínky a poskytované záruky na celé dílo ode dne předání
a převzetí akce v měsících, nejvýše však 60 měsíců
5%
výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den, nejméně však 0,1 %
z nabídkové ceny díla vč. DPH
5%
Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen předložit Obci k vyjádření. Obec je povinna
se k návrhu vyjádřit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jeho předložení.
(6) K hodnocení veřejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se z 5
členů, z toho Kraj je oprávněn a povinen nominovat 3, Obec 2 členy. Každý z účastníků
navrhne současně i stejný počet náhradníků. Alespoň jeden navržený člen komise z členů
jmenovaných každým z účastníků musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky; totéž platí i pro jejich náhradníky. Hodnotící komise bude současně
posuzovat kvalifikaci dodavatelů a současně plnit i funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami.
(7) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladně seznámit Obec.
Obec je povinna se k výsledkům hodnocení vyjádřit ve lhůtě 5 dnů od jejich doručení.
V případě souhlasu Obce s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výběru nejvhodnější
nabídky podle těchto výsledků. Pokud Obec s předloženým hodnocením souhlasit nebude,
je povinna sdělit Kraji podrobné důvody svého nesouhlasu a současně navrhnout další
postup, a to:
a) nové posouzení a hodnocení v případě, že hodnotící komise porušila postup
stanovený zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová
hodnotící komise podle odst. 6, přičemž platí, že do nové hodnotící komise nesmí
být jmenován žádný člen nebo náhradník komise původní; nebo
b) zrušení zadávacího řízení, jsou-li naplněny důvody požadované ustanovením § 84
Zákona.
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V případě, že důvody nesouhlasu budou spočívat v porušení zákona nebo podmínek
stanovených zadávací dokumentací je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Obce.
Pokud budou důvody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávněn rozhodnout Kraj.
(8) Budou-li po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Kraji doručeny námitky
některého ze zájemců je Kraj povinen tyto námitky sdělit Obci nejpozději do dvou dnů od
jejich obdržení. Odeslání námitek bude neprodleně e-mailem oznámeno Obci na adresu:
kolar@mulitvinov.cz. Obec je povinna se k námitkám písemně vyjádřit a vyjádření zaslat
Kraji do tří dnů od jejich doručení. Písemné sdělení o tom, zda se námitkám vyhovuje či
nikoli zašle zájemci, který námitky podal, Kraj.
(9) Oba účastníci budou rozhodnutím Kraje o výběru nejvhodnější nabídky vázáni a jsou
povinni s vybraným zájemcem uzavřít odpovídající smlouvu ve lhůtách stanovených
zákonem.

V. Doba plnění
Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace bude Krajem
dodavatelům vybraným způsobem dle čl. IV odst. 1 odeslána nejpozději do 31.07.2007. Oba
účastníci se zavazují vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s dodavatelem vybraným
v předmětném zjednodušeném podlimitním řízení mohly být uzavřeny na základě jeho
řádného vyhodnocení nejpozději do 30.09.2007.

VI. Informační povinnost
Každý z účastníků je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, informovat
druhého účastníka o jakýchkoli skutečnost, které mají nebo mohou mít vliv na zadání veřejné
zakázky. Informaci je možno učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem, zejména písemně
nebo elektronicky.

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení
(1) Za případné škody vzniklé třetím osobám činností jednoho z účastníků na základě této
smlouvy a v souvislosti s ní ručí oba účastníci společně a nerozdílně, a to rovným dílem.
Mezi sebou se účastníci vypořádají podle míry zavinění.
(2) Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě
obou smluvních stran.
(3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnou právní úpravou.
(4) Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne jejího podpisu oběma
účastníky do dne platného ukončení veřejné zakázky specifikované v čl. III odst. 1, tedy do
dne platného uzavření smluv o dílo nebo dne platného zrušení veřejné zakázky.
(5) Zajištění postupu a způsobu spolupráce při realizaci stavby „Okružní křižovatky Litvínov
"D3"“ mezi jednotlivými smluvními stranami bude řešeno samostatnou dohodou. Na
základě geodetického zaměření dokončené stavby provedou smluvní strany majetkové
vypořádání dotčených pozemků tak, aby vlastník příslušné části stavby byl i vlastníkem
stavbou zastavěného pozemku (sjednocení vlastnictví stavby a příslušného zastavěného
pozemku)
(6) Kraj tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ………………… ze dne ……………….
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(7) Obec tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Obce ……….. č. ………………… ze dne ……………….
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Litvínově dne :

…………………………….
Město Litvínov
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města Litvínov

V Ústí nad Labem dne :

………………………………..
Ústecký kraj
Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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Fond obnovy - seznam žádostí 2007 :
Č.
žád.

Datum
podání

Žadatel

Název akce

1

29.1. Fürbach Václav

Oprava R.D. Stadice čp. 9 400 02

4

15.2. Josef Brůna

Povodňové škody 2006

Požadovaná
dotace (v Kč)

Finanční
podíl
žadatele

Jiné zdroje

Návrh
komise
Fondu

Zastupitelstvo

RADA

231 000

99 000

0

0

0

33 469

14 345

0

33 469

33 469

5

19.2. Jan Zajíček

Sanace zemědělských půd

995 694

459 306

0

995 694

995 694

7

21.2. Jan Zajíček, Jiřina Zajíčková
21.2. Jan Zajíček

Povodňové škody 2006

128 404

71 317

38 000

128 404

128 404

Povodňové škody 2006
Obnova hřiště na tenis a odbíjenou odstranění škod po povodni z jara
r.2006
Oprava místní komunikace na p.p.č.
944/1

156 061

66 884

0

156 061

156 061

138 600

59 400

0

216 038

92 588

0

216 038

216 038

8

12

23.3. TJ Svádov-Olšinky

13

10.4. Obec Boleboř

1 899 266

1 529 666

