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
ze 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - II. volební období 2004 – 2008,
konaného dne 29. 6. 2005 od 10:15 hodin do 14:35 hodin
v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/6Z/2005
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 6. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 - 2008.
(Hlasování: 30 – 0 – 0)
Usnesení č. 2/6Z/2005
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou komisi ve složení:
PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM) – předseda komise
Ing. Jan Řehák (ODS)
Ing. Otakar Šašek (ČSSD)
(Hlasování: 49 – 0 – 1)
Usnesení č. 3/6Z/2005
Schválení ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Jindřich Stádník (ODS)
RSDr. Jiří Kraft (KSČM)
(Hlasování: 49 – 0 – 1)
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Usnesení č. 4/6Z/2005
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z I. volebního období
2000 – 2004
Usnesení č. 19/14/2002/4. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 11)
Usnesení č. 50/26/2004/A)8.,9.,10. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje bod č. 30 )
Usnesení č. 33/28/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 8 )
Usnesení č. 34/28/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 9 )
z II. volebního období 2004 – 2008
Usnesení č. 27/2Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 6 )
Usnesení č. 11/3Z/2005 Návrh na zřízení výboru pro národnostní menšiny
Usnesení č. 23/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 2 )
Usnesení č. 30/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 9 )
Usnesení č. 34/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 13 )
Usnesení č. 35/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 14 )
Usnesení č. 55/3Z/2005/B)2. Program Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním
vyloučením 2005

Usnesení č. 10/4Z/2005/D)3. Dopravní obslužnost drážní
Usnesení č. 14/4Z/2005 Science Park Žďárek
Usnesení č. 24/4Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ( bod č. 1 )
schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
z I. volebního období 2000 - 2004
Usnesení č. 19/14/2002/3. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 11) na 7. 9. 2005
Usnesení č. 33/24/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 19) na 30. 11. 2005
Usnesení č. 21/25/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 9) na 30. 11. 2005
Usnesení č. 40/26/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 20) po vyřazení silnice
ze silniční sítě
Usnesení č. 49/27/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 18) na 31. 12. 2005
Usnesení č. 60/27/2004 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 29) na 31. 8. 2005
z II. volebního období 2004 – 2008
Usnesení č. 39/2Z/2005/c. Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 18) na 30. 9. 2005
Usnesení č. 31/3Z/2005 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje (bod č. 10) na 31. 12. 2005
9. Usnesení č. 8/5Z/2005 Žádost města Most o převod mostu z majetku města Most do majetku
Ústeckého kraje na 10. 7. 2005
ukládá
Ing. René Budjačovi, členovi Rady Ústeckého kraje, vyhodnotit a analyzovat záležitost
ohledně usnesení č. 19/14/2002/3. (Školní statek Měcholupy) a ve spolupráci s odborem
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školství, mládeže a tělovýchovy podat návrh na konečné řešení do příštího jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 7. 9. 2005.
Termín: 7. 9. 2005
(Hlasování: 50 – 0 – 1)
Usnesení č. 5/6Z/2005
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 18. 5. 2005 do 6. 6. 2005.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)
Usnesení č. 6/6Z/2005
Zpráva ředitelky o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
zprávu ředitelky Mgr.Lydie Šťastné o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(Hlasování: 49 – 0 – 1)
Usnesení č. 7/6Z/2005
Úprava kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
tyto změny Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje:
Článek 27 nově zní: „Bude-li výbor provádět kontrolní činnost, řídí se při tom pravidly dle
Kontrolního řádu výborů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto jednacího řádu.“
Původní text článku 27 se stává textem nového článku 28.
Zařazuje se příloha č. 1 „Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje“, dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)
Usnesení č. 8/6Z/2005
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
E)

navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písmeno n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Radě Ústeckého kraje k výkonu její působnosti dle § 59 odst.
1 písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice,
Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ : 254 88 627,
I.) jako členy představenstva uvedené společnosti
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Mgr. Lydie Šťastná, datum narození 19.02.1957, bydlištěm Chomutov, Haškova
3439/2, PSČ 430 01
Petr Husák, datum narození 18.02.1950, bydlištěm Chomutov, Písečná 5025, PSČ 430
04
II.) jako členy dozorčí rady uvedené společnosti
Bc. Jana Ryšánková, datum narození 20.12.1970, bydlištěm Štětí, Obchodní 535, PSČ
411 08
Ing. Jindřich Franěk, datum narození 31.07.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Pod
lesem 207, PSČ 403 22
Ing. Stanislav Dostál, datum narození 17.10.1955, bydlištěm Most, Karla Hynka
Máchy 349/576, PSČ 434 01
Ing. Luděk Forman, datum narození 06.11.1951, bydlištěm Teplice, Rohova 185. PSČ
415 01
Karel Hynouš, datum narození 22.03.1949, bydlištěm Libochovice, Poděbradova 459,
PSČ 411 17
Ing. Pavel Tošovský, datum narození 13.06.1962, bydlištěm Ústí nad Labem,
Přemyslovců 614/2, PSČ 400 07
ukládá
Radě Ústeckého kraje rozhodnout dle § 59 odst. 1 písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář společnosti IDS
Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Trmice, Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ : 254 88 627, o volbě
členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem
Trmice, Gogolova 13, PSČ 400 04, IČ : 254 88 627, navržených dle bodu A) tohoto
usnesení
Termín: 31. 7. 2005
(Hlasování: 49 – 0 – 1)
Usnesení č. 9/6Z/2005
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Marcela Chrzová, nar. 4. 4. 1944, Lipno č.p. 106, Žatec 438 01,
Helena Vaňková, nar. 20. 8. 1944, Lipová 465, Třebenice 411 13,
Milan Galenta, nar. 7. 11. 1947, Alej 17. listopadu 1423, Roudnice nad Labem 413 01,
Eva Hajná, nar. 5. 12. 1966, Lipová 45, Třebenice 411 13,
Dana Jará, nar. 28. 8. 1963, Pátek 55, okr. Louny 439 08,
Marie Vlčková, nar. 22.11. 1947, Děčínská 174, Česká Kamenice 407 21,
Marie Rychová, nar. 6. 12. 1953, Meisnerova 4320, Chomutov 430 01,
Ilona Kubíčková, nar. 6. 10. 1952, J. Švermy č.p. 91, Vysoká Pec 431 59,
Otta Hercík, nar. 8.7. 1949, Výletní 5263, Chomutov 430 01,
Bc. Jaroslava Březinová, nar. 1. 11. 1951, Prokopova 1978/8, Chomutov
430 01,
Jiří Nedbal, nar. 16.11.1952, Mírové nám. 13, Budyně nad Ohří.
ukládá

4

Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v
Ústí nad Labem o volbě přísedícího dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 7. 2005
(Hlasování: 50 – 0 – 0)
Usnesení č. 10/6Z/2005
Legislativní iniciativa, která upravuje problematiku pohotovostních služeb a pohotovostní péče
lékařů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
legislativní iniciativu Ústeckého kraje – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře,
České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
pověřuje
Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, v souladu s čl. 12 odst. 7 Jednacího řádu
Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje, jednáním o návrhu zákona
schváleného v bodu A) tohoto usnesení, v orgánech Poslanecké sněmovny České republiky.
(Hlasování: 35 – 1 – 15)
Usnesení č. 11/6Z/2005
Návrh na složení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
předsedu Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. René Budjače.
(Hlasování: 33 – 8 – 9)
Usnesení č. 12/6Z/2005
Návrh na složení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
členy Výboru pro národnostní menšiny v tomto složení:
1. Ing. René Budjač
2. Marin Klika
3. Jiří Kurcin
4. PhDr. Peter Budinský
5. Hans Adamec
6. Nguyen Tan
7. Ing. Valentýna Štípková
8. Iveta Millerová
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9. Oldřich Látal
10. Dr. Ferenc Kulina
11. Věra Rybáková
tajemnice: Bc. Lea Medková
(Hlasování: 48 – 0 – 3)
Usnesení č. 13/Z/2005
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
schvaluje
přidělení mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši
dle předloženého návrhu.
ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje zabezpečit realizaci vyplacení mimořádných odměn stanovených
dle bodu A tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2005
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 14/6Z/2005
Žádost města Osek o finanční příspěvek z fondu hejtmana na Historický řemeslný trh a výstavu
historické železniční techniky v rámci Oseckých slavností
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí finančního daru dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve výši 20 000,- Kč městu Osek na Historický řemeslný trh a výstavu historické
železniční techniky v rámci Oseckých slavností z účelových finančních prostředků v rámci
rozpočtu kanceláře hejtmana.
Kancelář hejtmana
položka 5901 – rezerva na „Podporu aktivit nestátních neziskových organizací a občanských
sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu“
název: město Osek
IČ: 266558
Sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek
Bankovní spojení: 1060433339/0800.
(Hlasování: 48 – 1 – 0)
Usnesení č. 15/6Z/2005
Žádost Městských kulturních zařízení v Litoměřicích o finanční příspěvek z fondu hejtmana na
litoměřické Vinobraní 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhodlo
o poskytnutí finančního daru dle § 36 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve výši 150 000,-Kč Městským kulturním zařízením v Litoměřicích na litoměřické
Vinobraní 2005 z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.
Kancelář hejtmana
položka 5901 – rezerva na „Podporu aktivit nestátních neziskových organizací a občanských
sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu“
název: Příspěvková organizace Města Litoměřice Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČ: 44557141
Sídlo: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Bankovní spojení: 2066250247/0100.
(Hlasování: 35 – 3 – 11)

Usnesení č. 16/6Z/2005
Žádost CK Slavoj Terezín o finanční příspěvek na Závod míru juniorů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí finančního daru dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů pro subjekt:
Cyklistický klub Slavoj Terezín
zastoupené Pavlem Sládkem,
budova sokolovny, Terezín, 411 55
IČ 432 256 75
v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana (položka 5901 – dotační politika – rezerva na
„Podporu aktivit nestátních neziskových organizací a
občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu“)
ve výši 50 000 Kč.
(Hlasování: 46 – 0 – 1)
Usnesení č. 17/6Z/2005
Program podpory rozvoje obcí 2/2005 – výběr projektů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí dotace v rámci Programu podpory rozvoje obcí 2/2005 na zpracování územně
plánovací dokumentace obcí z Fondu regionálního rozvoje ÚK v celkové částce 5.000.000,Kč v členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 18/6Z/2005
Grantové schéma v opatření 1.1 – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schva luje
poskytnutí dotací na akce podané podnikatelskými subjekty v rámci opatření 1.1 SROP
„Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji“ v e v ý š i 10.936
615 Kč z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) a 4. 297 257 Kč z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje v členění pro jednotlivé subjekty dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
schva luje
poskytnutí dotací na akce podané podnikatelskými subjekty v rámci opatření 1.1 SROP
„Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele“ v e v ý š i 47. 755 110 Kč
z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) a 19 102 044 Kč z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje v členění pro jednotlivé subjekty dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)
Usnesení č. 19/6Z/2005
Grantové schéma v opatření 3.2 SROP – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne
schva luje
poskytnutí dotací na akce podané obcemi a nestátními neziskovými organizacemi, v rámci
SROP opatření 3.2 pro grantové schéma Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého
kraje ve výši 2 536 777,40 Kč z ESF (Evropský sociální fond), 293 489,90 ze státního
rozpočtu a 199 060,- Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v členění pro jednotlivé
subjekty dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 20/6Z/2005
Grantové schéma v opatření 4.2.2. – návrh dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí dotací na akce podané podnikatelskými subjekty v rámci SROP, opatření 4.2.2.,
grantové schéma „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro
malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“ ve výši 32.159 191 Kč z ERDF (Evropský
fond pro regionální rozvoj) a 12.863 677 Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v členění pro
jednotlivé subjekty dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)
Usnesení č. 21/6Z/2005
Žádost o příspěvek kraje na spolufinancování projektu v rámci SROP
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí finančního příspěvku kraje na projekt podaný příspěvkovou organizací kraje
v rámci SROP– opatření 3.1. v celkové výši 263 981,- Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje
v členění dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
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(Hlasování: 50 – 0 – 0)

Usnesení č. 22/6Z/2005
Profinancování projektu „II/247 Litoměřice , přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část –
okružní křižovatka a její napojení“ , uplatněného v rámci Společného regionálního operačního
programu (SROP) čerpání strukturálních fondů EU
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
profinancování akce „II/247 Litoměřice, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část –
okružní křižovatka a její napojení“ evidované v programu SROP pod č.
CZ.04.1.05/2.1.00.3/1309 s celkovými náklady 209.024.750,- Kč a čerpáním v r.2005
49.755.180,- Kč a r.2006 159.269.570,- Kč.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín:
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

Usnesení č. 23/6Z/2005
Nemocnice jako obchodní společnost v podmínkách Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
b e re na vědomí
informaci Rady Ústeckého kraje o možnostech řešení změny způsobu organizace
a zabezpečení poskytování zdravotní péče v nemocnicích Ústeckého kraje
kon s tatu j e
že, přechod příspěvkových organizací Ústeckého kraje do podoby veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízení v souvislosti s připravovaným návrhem zákona o
veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 810) je nevhodný, neboť návrh zákona o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 810), ve znění
komplexního pozměňovacího návrhu, v jakém jej 2.6.2005 projednal a doporučil Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výbor pro sociální politiku
a zdravotnictví:
přenáší odpovědnost za veškeré závazky veřejného neziskového ústavního zdravotnického
zařízení na zřizovatele (za závazky ručí zřizovatel), aniž by ten mohl jakýmkoliv způsobem
ovlivňovat příjmovou stránku rozpočtu a výši vyplácených mzdových prostředků, které tvoří
zpravidla více jak 50% nákladů
může významně zvýšit nároky na rozpočty samospráv, zřizovatelů veřejných ústavních
zdravotnických zařízeních (např. § 28, odst. 2 písm. d)
neřeší situaci, kdy veřejné ústavní zdravotnické zařízení ztratí bez zavinění odbornou
způsobilost k poskytování konkrétního druhu zdravotní péče, které bude mít v souladu
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s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví dle § 28 povinno zajistit (riziko sankce – pokuta
až 10 mil. Kč)
v §12 odst. 3 výrazně zasahuje do práv samosprávy, kdy nepřímou novelou upravuje
hlasovací poměry při rozhodování zastupitelstva kraje nebo obce (dále v části sedmé a osmé
návrhu)
nedostatečně upravuje odpovědnost členů statutárního orgánu a dozorčí rady, neboť
jejich odpovědnost nelze obecně přirovnávat k obdobné odpovědnosti statutárních orgánů
různých typů obchodních společností (věc nelze řešit pouhým odkazem na úpravu
obsaženou v jiném právním předpise)
upravuje činnost a postavení dozorčí rady způsobem, který dozorčí radu vystavuje
nebezpeční neschopnosti jednat a rozhodovat (v síti se předpokládá cca 70 – 100
veřejných ústavních zdravotnických zařízeních, což bude klást významné nároky na počty
zástupců Ministerstva zdravotnictví; de facto vytvoří nová pracovní místa na ministerstvu,
což klade vysoké nároky na rozpočtové prostředky)
neumožňuje církvím a charitativním organizacím zřizovat veřejná ústavní zdravotnická
zařízení
upravuje poskytování informací o hospodaření veřejných ústavních zdravotnických zařízeních
způsobem, který umožní nesprávné porovnání i nesouvisejících informací o hospodaření
veřejných ústavních zdravotnických zařízeních s nezávislým
upravuje nakládání s majetkem způsobem, který v některých případech může zapříčinit
nehospodárné a neefektivní nakládání s veřejnými prostředky
návrh zakládá nerovnost v tom smyslu, že zakládá povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít
s veřejnými ústavními zdravotnickými zařízeními smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní
péče
vykazuje četné věcné i legislativní nedostatky a nesouvislosti, ze kterých není zřejmý záměr
navrhovatelů zákona (umožňují buď dvojí výklad, nebo vstupem účinnosti zákona zavdávají
okamžitou příčinu k nezaviněnému porušení zákona, které může být postiženo pokutou až
10 mil. Kč)
neupravuje žádným způsobem povinnost krajů či obcí, zřizovat veřejná ústavní
zdravotnická zařízení s tím, že tak může dojít k situaci, že nebude naplněn záměr
zákona uvedený v § 28 odst. 4 (Síť veřejných zdravotnických zařízení musí být stanovena
tak, aby na každých přibližně 100 000 obyvatel nebo okres bylo nejméně jedno veřejné
zdravotnické zařízení.)
schva luje
změnu způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které jsou
dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciové společnosti, a to za těchto
podmínek:
změna způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče neohrozí dostupnost,
rozsah, strukturu a kvalitu zdravotní péče,
jediným vlastníkem akcií společností bude Ústecký kraj,
společnosti budou založeny bez veřejné nabídky akcií (na jméno),
společnosti budou založeny na dobu neurčitou,
dosažený zisk bude použit vždy pro rozvoj zdravotní péče,
všechny stávající pracovně právní vztahy zaměstnanců nemocnic, které jsou dosud
příspěvkovými organizacemi, budou převedeny v souladu s §249 zákoníku práce na
akciové společnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jako jediné, rozhoduje o dispozici s akciemi společností a to
s odkazem na § 36 písm. l) a m) zákona o krajích,
to vše s předpokládaným zahájením provozu akciových společnosti jako zdravotnických
zařízení dnem 1. ledna 2006
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ukládá
Radě Ústeckého kraje předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení, návrh na založení
akciových společností se 100% vlastnictvím akcií Ústeckým krajem v souladu s podmínkami
uvedenými v bodě C) tohoto usnesení vč. způsobu řešení majetkoprávních a pracovněprávních
vztahů, způsobu převodu závazků a pohledávek, a způsobu převedení rozsahu
a struktury zdravotní péče související se změnou způsobu organizace a zabezpečení
poskytování zdravotní péče.
Termín: 26. 10. 2005
(Hlasování: 28 – 3 – 20)
Usnesení č. 24/6Z/2005
Projednání návrhu Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji a vyhlášení programu na rok 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
„Program podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji“, podmínky tohoto programu
dle přílohy č. 9 tohoto usnesení a časový rámec vyhlášení tohoto programu pro rok 2005 dle
přílohy č. 10 tohoto usnesení.
ukládá
panu Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje zodpovědnému za oblast životního
prostředí a zemědělství, zajistit vyhlášení „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství
v Ústeckém kraji“, podmínky tohoto programu dle přílohy č. 9 tohoto usnesení a časový
rámec vyhlášení tohoto programu pro rok 2005 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
Termín: 15. 7. 2005
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

Usnesení č. 25/6Z/2005
Projednání návrhu změny Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
1. zrušení Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje, schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 19/26/2004 ze dne
04.06.2004
2. nové znění zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje dle příloh č. 11 a 12 tohoto usnesení a to s účinností od 15.7.2005
ukládá
Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, zveřejnit nové znění zásad dle bodu A 2.)
tohoto usnesení.
Termín: 15. 7. 2005
(Hlasování: 48 – 0 – 0)

Usnesení č. 26/6Z/2005
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Návrh na poskytnutí dotace z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o
poskytnutí dotací pro tento subjekt a projekt:
1. Obec Doksany
IČO: 00 26 35 24
Sídlo: 411 82 Doksany č.p. 108
Projekt: realizace stavby „Dokončení kanalizace v obci Doksany“
Výše dotace: 3 685 000 Kč
(Hlasování: 47 – 0 – 0)
Usnesení č. 27/6Z/2005
Projednání návrhu poskytnutí dotací poskytovaných z „Programu rozvoje ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje“ pro rok 2005 přijatých do 3. 6. 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schva luje
poskytnutí dotace z rozpočtu kraje dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), v rámci „Programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2005“ pro tento subjekt a projekt:
1. Město Krupka
IČ: 00266 418
Sídlo: Mariánské náměstí 22, Krupka
Projekt: „Environmentální vzdělávání dětí a mládeže města Krupka“
Výše dotace: 68 000 Kč
(Hlasování: 47 – 0 – 1)
Usnesení č. 28/6Z/2005
Program „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na
regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením - 2. kolo“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhodlo
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších přepisů osobám uvedeným v příloze č. 13 a 14 tohoto usnesení.
ukládá
MUDr. Vladimíru Záhorskému, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.7. 2005
(Hlasování: 47 – 0 – 2)
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Usnesení č. 29/6Z/2005
Program „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením 2005“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhodlo
o poskytnutí dotace dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších přepisů, osobám uvedeným v příloze č. 15 a 16 tohoto usnesení.
ukládá
MUDr. Vladimíru Záhorskému, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2005
(Hlasování: 48 – 1 – 0)
Usnesení č. 30/6Z/2005
Vyhodnocení dotačního programu Protidrogová politika 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), těmto právnickým osobám:
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
Tylova 16
Litoměřice
IČ 00426105
ve výši 230.000 Kč
na projekt č. 1D-05 „Kontaktní centrum Litoměřice“
Občanské sdružení „DRUG-OUT KLUB“
Stará 1
Ústí nad Labem
IČ 44554559
v celkové výši 675.000Kč,
z toho 365.000 Kč na projekt č. 2D-05 „Kontaktní centrum pro drogově závislé“,
220.000 Kč na projekt č. 3D-05 „Terénní program“ a 90.000 Kč na projekt č. 4D-05
„Ambulantní léčebná péče o uživatele drog a jejich blízké“
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Husova 1325
Kadaň
IČ 65650701
ve výši 400.000 Kč
na projekt č. 6D-05 „Provoz K-centra Chomutov a jeho pobočky
K-centra Kadaň s výměnným terénním programem“
Dobrovolnické centrum
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Prokopa Diviše 1605/5
Ústí nad Labem
IČ 70225842
ve výši 50.000 Kč
na projekt č. 11D-05 „Studenti dětem III.“
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
ul. 28. října 1155/2
Děčín 1
IČ: 71235868
v celkové výši 600.000 Kč,
z toho 200.000 Kč na projekt č. 12D-05 „Terénní výměnné programy zaměřené na
kontaktování skryté populace uživatelů drog, poradenství u ohrožené populace“ a
400.000 Kč na projekt č. 13D-05 „Děčínské doléčovací centrum – následná péče
závislých osob“
MOST K NADĚJI
Jilemnického 1929
Most
IČ 63125137
v celkové výši 570.000 Kč,
z toho 350.000 Kč na projekt č. 14D-05 „K-centrum Most 2005“ a 220.000 Kč na
projekt č. 15D-05 „Asistent pro terénní kontakt 2005“
WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Varšavská 779
Ústí nad Labem
IČ 64676803
v celkové výši 1.325.000 Kč,
z toho 500.000 Kč na projekt č. 16D-05 „Zajištění provozu terapeutické komunity
WHITE LIGHT I. pro léčbu a resocializace závislých mladých lidí v roce 2005“ a
230.000 Kč na projekt č. 17D-05 „Zabezpečení komplexních služeb následné péče
pro ex-uživatele drog v Sociálně právní agentuře WHITE LIGHT I.“ a 595.000 Kč
na projekt č. 18D-05 „Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra
WHITE LIGHT I.“ v roce 2005
o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), těmto právnickým osobám:
Město Rumburk
Tř. 9.května 1366
Rumburk
IČ 00261602
ve výši 120.000 Kč
na projekt č. 5D-05 „Provoz Kontaktního centra a poradenského centra pro drogově
závislé Rumburk“
„KONTAKT“
Chelčického nám. 202
Žatec
IČ 70927375
ve výši 175.000 Kč
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na projekt č. 19D-05 „Kontaktní a poradenské centrum Schody“

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zajistit realizaci bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 7. 2005
(Hlasování: 48 – 1 – 0)
Usnesení č. 31/6Z/2005
Vyhodnocení dotačního programu Zdravotnický program 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), těmto právnickým osobám:
SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE
Rybářské náměstí 662/4
Litoměřice
IČ 65081374
ve výši 1.000.000 Kč
na projekt č. 1Z-05 „Hospic sv. Štěpána“
AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Zdeňka Štěpánka 624/425
Most
IČ 47326875
ve výši 60.000 Kč
na projekt č. 3Z-05 „Rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdraví“
CESPO o.s.
Poláčkova 3251/1
Ústí nad Labem
IČ 70819882
ve výši 190.000 Kč
na projekt č. 5Z-05 „Integrace zdravotně postižených občanů“
SPMP – Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, okresní výbor v Ústí nad Labem
Pod Parkem 2788
Ústí nad Labem
IČ 44556934
ve výši 100.000 Kč
na projekt č. 6Z-05 „Integrace dětí s poruchami autistického spektra
a kombinovanými vadami“
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Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ
Dvořákova 1331/20
Děčín
IČ 14866391
ve výši 60.000 Kč
na projekt č.7Z-05 „Rekondiční pobyty se zdravotním programem pro vozíčkáře a
TP“
Místní skupina vodní záchranné služby ČČK Nechranice
Golovinova 1559
Kadaň
IČ 61345563
ve výši 320.000 Kč
na projekt č. 9Z-05 „Činnost vodní záchranné služby“
Demosthenes, o.p.s.
Mírová 2
Ústí nad Labem
IČ 25421018
ve výši 250.000Kč
na projekt č. 11Z-05 „Sociální služby Demosthena“
Dobrovolnické centrum
Prokopa Diviše 1605/5
Ústí nad Labem
IČ 70225842
ve výši 100.000 Kč
na projekt č. 12Z-05 „Dobrovolníci ve zdravotnictví“
Agentura osobní asistenční služby
Jiřího z Poděbrad 1053/85
Děčín VI
IČ 26638452
ve výši 69.000 Kč
na projekt č. 13Z-05 „Asistenční služba“
Farní charita Litoměřice
Dominikánské náměstí 92/1
Litoměřice
IČ 46769382
ve výši 90.000 Kč
na projekt č. 14Z-05 „Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba“
Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR
Štefánikova 25
Ústí nad Labem
IČ 44225466
ve výši 50.000 Kč
na projekt č. 15Z-05 „Rehabilitační pobyt“
OPORA občanské sdružení
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Jungmannova 1024
Roudnice nad Labem
IČ 63154935
v celkové výši 223.000 Kč
z toho 150.000 Kč na projekt č. 16Z-05 „Poskytování pečovatelských služeb
občanům v okresu Litoměřice“ a 73.000 Kč na projekt č. 17Z-05 „Poskytování
pečovatelských služeb pro občany spádové oblasti města Ústí nad Labem“
Sdružení Slunečnice
Hudečkova 1
Děčín
IČ 68455429
ve výši 360.000 Kč,
na projekt č. 23Z-05 „Zdravotně rehabilitační služby CDS Slunečnice“
Arkadie, společnost pro komplexní péči pro zdravotně postižené
U Nových Lázní 1286/9
Teplice
IČ 00556203
ve výši 132.000 Kč
z toho 65.000 Kč na projekt č. 26Z-05 „Hippoterapie v Arkadii“ a 67.000 Kč na
projekt č. 27Z-05 „Respitní péče Arkadie“
ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zajistit realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2005
(Hlasování: 47 – 1 – 1)
Usnesení č. 32/6Z/2005
Rozdělení státní účelové dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2005
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ro z hodlo
dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů o
přidělení finančních příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón nad 200 000,- Kč a obcím, které jsou vlastníky kulturních památek dle přílohy
č. 17 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Pavlu Koudovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit vyúčtování dotace na Ministerstvo
kultury.
Termín: 15. 1. 2006
(Hlasování: 48 – 0 – 0)
Usnesení č. 33/6Z/2005
Úprava rozpočtu školám a školským zařízením na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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b e re na v ědo mí
zpracování rozpočtů dle metodiky pro rok 2005 a rozdělení účelových dotací Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR – krajské školy, obecní školy a soukromé školy dle
předloženého návrhu.
(Hlasování: 48 – 0 – 1)
Usnesení č. 34/6Z/2005
„Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“ – teze programu zlepšování zdraví obyvatel
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) sc h va lu j e
základní teze programu „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“
B) ukládá
MUDr. Vladimíru Záhorskému, uvolněnému členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zpracování
programu „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“ dle tezí schválených v bodě A)
tohoto usnesení
Termín: 28. 2. 2006
(Hlasování: 51 – 0 – 0)
Usnesení č. 35/6Z/2005
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2004
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
s ou hla s í
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2004 bez výhrad.
b e re na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2004 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu
zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2004 ve výši 410 979 tis. Kč
(Hlasování: 43 – 0 – 7)

A) sc h va lu j e
použití výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 ve výši 173 066 tis. Kč:
Odbor investiční

111 333 tis. Kč

1) Oblast regionálního rozvoje – Fond rozvoje Ústeckého kraje

8 000 tis. Kč
spoluúčast Ústeckého kraje na financování projektů finančního mechanismu EHP/Norsko

18

2) Oblast sociálních věcí

10 000 tis. Kč
- dostavba areálu Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Háj u Duchcova, příspěvkové
organizace

3) Oblast zdravotnictví

47 500 tis. Kč

- spoluúčast Ústeckého kraje na pořízení lineárního urychlovače
pro onkologické centrum Nemocnice Chomutov, příspěvkové
organizace
- příspěvek Ústeckého kraje na dostavbu Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

32 500 tis. Kč
15 000 tis. Kč

4) Oblast investiční

45 833 tis. Kč

investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2004, přecházející do
roku 2005
Odbor hospodářské strategie kraje
1 500 tis. Kč
- spoluúčast Ústeckého kraje na financování projektů 3-CIP a Re Regions ve
výši 25 %
Odbor dopravy a silničního hospodářství
- opravy silnic II. a III. třídy

35 000 tis. Kč

Odbor kultury a památkové péče
11 000 tis. Kč
- přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje:
Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii
Teplice
2 200 tis. Kč
Statutární město Ústí nad Labem pro:
5 000 tis. Kč
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
3 800 tis. Kč
Činoherní studio Ústí nad Labem
1 200 tis. Kč
3. Statutární město Most pro Městské divadlo v Mostě
3 800 tis. Kč
za těchto podmínek:
- dotace bude použita pouze na regionální a nadregionální činnost (např. zájezdy)
- zřizovatel (město) nesníží příspěvek na provoz dané příspěvkové organizaci
Odbor kancelář hejtmana
1 000 tis. Kč
- dotační politika - podpora aktivit nestátních neziskových organizací a podobných organizací,
které nelze přiřadit k jednotlivým vyhlašovaným dotačním programům
Odbor ekonomický
13 233 tis. Kč
rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje 5 000 tis. Kč
rezerva na propad v příjmech
8 233 tis. Kč
(Hlasování 39 – 1 – 11)

ukládá
ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje Mgr. Lydii Šťastné zajistit provedení opatření
k nápravě nedostatků dle přílohy č. 18 tohoto usnesení.
Termín: průběžně
(Hlasování 45 – 0 – 4)
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2.
Usnesení č. 36/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 č. 47/22/2003 ze dne
17.12.2003.
prodeji (převodu) nemovitostí společnosti Mlýn a.s., se sídlem Jungmannova 319, Jičín 506 01,
IČ: 26008726, a to:
pozemek p.č. 89/2 o výměře 44 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: budova LV 1301
pozemek p.č. 89/3 o výměře 41 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:
společný dvůr
vše v k.ú. Podbořany, zapsané na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního
pracoviště Žatec, z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 10.071,- Kč a o vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné
učiliště, Podbořany, Kpt.Jaroše 862, příspěvková organizace, IĆ: 18380824 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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 v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2005

3.
Usnesení č. 37/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl. II
schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č. 47/22/2003 ze dne 17.12.2003
2. o prodeji (převodu) nemovitostí manželům Novákovým, bytem Pod Hostěrazem 2622, 413
01 Roudnice nad Labem, a to:
- objekt: jiná stavba bez čp./če umístěna na st.p.č. 145 a st.p.č. 146
- objekt: jiná stavba bez čp/če umístěna na st.p.č. 148
vše v k.ú. Hrdly, zapsané na LV 530 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 880.650,- Kč a o
vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední
škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem
je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A)2. tohoto usnesení podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A)2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2005

4.
Usnesení č. 38/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
o prodeji (převodu) nemovitosti ALBIA PRAHA spol s r.o. se sídlem: Máchova 316/1, PSČ:
410 02 Teplice, IČO: 64578054, a to:
- pozemek: p.p.č. 546/3 o výměře 349 m2 v k.ú. Lovosice (oddělen dle GP č. 1400-162/2004
ze dne 8.9.2004 z p.p.č. 545, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice a z p.p.č.
546/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, v k.ú. Lovosice, zapsané na LV
č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro
Ústecký kraj)
z vlastnictví Ústeckého kraje za cenu 48.300,- Kč a o vyjmutí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitostí uvedených v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

5.
Usnesení č. 39/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
o prodeji (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem, Františku a Věře Kučerovým, bytem:
Sklářská 61, PSČ: 435 42 Litvínov - Hamr, a to:
- pozemek: p.p.č. 589/23 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha v k.ú. Hamr u Litvínova (oddělen dle GP č. 412-252/2004 ze dne 18.11.2004
z p.p.č. 589/23 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, v k.ú. Hamr u
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Litvínova, zapsaný na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most, pro Ústecký kraj)
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 2.848,- Kč a o vyjmutí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
o prodeji (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem, Jaroslavě a Liborovi Bílým, bytem: Sklářská
62, PSČ: 435 42 Litvínov - Hamr, a to:
- pozemek: p.p.č. 589/28 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha v k.ú. Hamr u Litvínova (oddělen dle GP č. 412-252/2004 ze dne 18.11.2004
z p.p.č. 589/23 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, v k.ú. Hamr u
Litvínova, zapsaný na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most, pro Ústecký kraj)
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 2.797,- Kč a o vyjmutí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je prodej nemovitostí uvedených v bodu A)2. a A)3. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

6.
Usnesení č. 40/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
o prodeji (převodu) nemovitosti ČR, s právem hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, Praha-Nusle, a to:
- pozemek: p.p.č. 632/5 o výměře 730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice k.ú. Dobkovičky, zapsaný na LV č. 245 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj v z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní
cenu 386.500,- Kč o vyjmutí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
ukládá
René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem
je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o prodeji
nemovitosti.
Kontrola: 31. 12. 2005
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7.
Usnesení č. 41/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro z hod u j e
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
o prodeji (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem, Zdeňkovi a Mgr. Zuzaně Brabcovým,
Smetanova 423, PSČ: 403 17 Chabařovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 1141/3 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha v k.ú. Chabařovice (oddělen dle GP č. 825-111/2004 ze dne 23.6.2004 z p.p.č.
1141/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, v k.ú. Chabařovice, zapsaný
na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad
Labem, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 3.984,- Kč a o
vyjmutí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 30. 11. 2005

8.
Usnesení č. 42/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3. 9. 2003 a ZÚK č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003
o prodeji (převodu) nemovitosti ČR, s právem hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, s.p.,
se sídlem: Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 , a to:
pozemek: p.p.č. 5041/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
tok v korytě přirozeném nebo upraveném v k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 379 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj z
vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 630,- Kč a o vyjmutí ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
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Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 30. 11. 2005

9.
Usnesení č. 43/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ro z hod u j e
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č.47/22/2003 ze dne 17.12.2003
o prodeji (převodu) nemovitosti, Leo Paulovi, bytem, ČSA 829, 418 01 Bílina, a to:
pozemek: p.p.č. 793/10 o výměře 213 m2 v k.ú. Sobědruhy (oddělena dle GP č. 805102/2004 ze dne 20.9.2004 z p.p.č. 793/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Sobědruhy, zapsána na LV č. 865 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj) z vlastnictví Ústeckého kraje, za cenu
33.910,- Kč a její vyjmutí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej nemovitosti uvedené v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
prodeji nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

10.
Usnesení č. 44/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti, a to:
- pozemek p. p. č. 1748/3 o výměře 7 260 m2 (oddělen dle GP č. 910-2309/2004 ze dne
20.10.2004 z p.p.č. 1748), druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha v k.ú.
Krupka, zapsaná na LV č. 922 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Teplice, formou veřejné dražby, vydražiteli, za následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 4995/030/05 ze dne 3.2.2005 zpracovaného
paní Miluší Doležalovou je 1.400.000,- Kč.
2. Nejnižší podání: 1.400.000,- Kč.
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 420.000,- Kč
a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Dětský domov Krupka,
Libušín 151, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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11.
Usnesení č. 45/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti, a to:
pozemek st. p. č. 2562/36 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú.Teplice - Trnovany, zapsaná na LV č. 5891 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, prostřednictvím dražebníka - realitní kanceláře REAL
CAPITAL, s.r.o., formou veřejné dražby, vydražiteli, za cenu 150.000,- Kč (vyvolávací cena
bude navýšena o cenu krytu CO č.p. 1631, který je na tomto pozemku vybudován, celková
vyvolávací cena bude ve výši2,150.000,- Kč),
a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Teplice,
Masarykova 70, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.

12.
Usnesení č. 46/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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 ZÚK č. 18/19/2003
ze dne 3.9.2003 a ZÚK č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003
o prodeji (převodu) nemovitostí městu Benešov nad Ploučnicí, se sídlem: Náměstí Míru 1, a
to:
- budova: část obce Benešov nad Ploučnicí, č. p. 352, způsob využití: obč. vybavenost,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, na st. p. č. 496,
v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaná na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- budova: část obce Benešov nad Ploučnicí, č. p. 461, způsob využití: obč. vybavenost,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, na st. p. č. 611,
v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaná na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- budova: část obce Benešov nad Ploučnicí, č. p. 462, způsob využití: obč. vybavenost,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, na st. p. č. 612,
v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaná na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: st. p. č. 496 o výměře 442 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí, zapsaná na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: st. p. č. 611 o výměře 179 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí, zapsaná na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
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- pozemek: st. p. č. 612 o výměře 181 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí, zapsaná na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví města
Benešov nad Ploučnicí, Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí za cenu 200.000,-Kč (s ohledem na využití nemovitosti pro občany města) a o vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace,
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín 2 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2005

13.
Usnesení č. 47/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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 č. 47/22/2003 ze dne 17. 12.
2003.
o prodeji (převodu) nemovitosti Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., se sídlem:
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, PSČ: 400 32, a to:
budova: čerpací stanice na pozemku p.p.č. 1345/2 (pozemek jiného vlastníka) v k.ú. Klíše,
inventární číslo: 4, rok pořízení: 1986, PC: 334 357,- Kč, ZC: 251 206,- Kč,
nezapsané v katastru nemovitostí, z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 4.000,- Kč a
o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště
technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace.
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. 2005
(Hlasování 40 – 0 – 6) Společné hlasování pro usnesení č. 36/6Z/2005 – 47/6Z/2005

14.
Usnesení č. 48/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí, a to:
budova: část obce Ústí nad Labem-centrum, č.p. 3313, způsob využití: objekt občanské
vybavenosti, na pozemku p.p.č. 354/2,
pozemek: p.p.č. 354/2 o výměře 458 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: budova,
v k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 3152 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, formou veřejné dražby, vydražiteli, za následujících
podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 5070/105/05 ze dne 14.4.2005
zpracovaného Miluší Doležalovou, Moskevská 1/14, Most je 400.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 400.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 120.000,- Kč
1. Práva třetích osob:
- Nájemní smlouva uzavřena mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace a panem Pavlem Burešem, bytem Ježkova 6, Ústí nad Labem,
ze dne 31.12.1998 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- Nájemní smlouva uzavřena mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace a panem Josefem Karičkou, bytem Peškova 534, Ústí nad
Labem, ze dne 29.1.2004 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
- Nájemní smlouva uzavřena mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace a panem Karlem Dudášem – fy GARTI, bytem Hany
Kvapilové 1, Ústí nad Labem, ze dne 8.11.2000 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou,
- Nájemní smlouva uzavřena mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště
technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006,
příspěvková organizace a panem Františkem Čelišem – fy EVROPS, bytem Jedličkova
79, Ústí nad Labem, ze dne 31.12.1998 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou
a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště
technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

15.
Usnesení č. 49/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí, a to:
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budova: část obce Modlany, č.p. 9, způsob využití: bydlení, na pozemku st.p.č. 168,
budova: bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, na pozemku st.p.č. 245,
pozemek: st.p.č. 42/2 o výměře 1683 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
pozemek: st.p.č. 168 o výměře 812 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: st.p.č. 245 o výměře 170 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek: p.p.č. 14/4 o výměře 838 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
pozemek: p.p.č. 15 o výměře 2698 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
pozemek: p.p.č. 16 o výměře 474 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
v k.ú. Modlany, zapsaných na LV č. 279 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice, formou veřejné dražby, vydražiteli, za následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 5056/091/05 ze dne 12.4.2005
zpracovaného Miluší Doležalovou, Moskevská 1/14, Most je 1,150.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1,150.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 345.000,- Kč
1. Práva třetích osob:
- Smlouva o nájmu části nemovitosti uzavřena mezi příspěvkovou organizací Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem,
Výstupní 2, příspěvková organizace a se společností Český Mobil, a.s., se sídlem
Vinohradská 167, Praha 10, ze dne 1.2.2000 na dobu určitou a to 10-ti let
a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem, Výstupní 2, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

16.
Usnesení č. 50/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/27/2004 ze dne 16. 9. 2005.
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti, a to:
budova: část obce Maxov, č.e. 49, způsob využití: ind. rekr., na pozemku st.p.č. 199, LV 18,
v k.ú. Radvanec, zapsané na LV č. 702 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, formou veřejné dražby, vydražiteli, za následujících podmínek:
Odhadní cena: 600.000,- Kč zjištěná znaleckým posudkem č. 102/1543/2004 ze dne
10.5.2004 zpracovaného znaleckým ústavem ENI CONSULT, spol s r.o. je 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč
Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
Dražební jistota: 120.000,- Kč
a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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17.
Usnesení č. 51/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitosti, a to:
budova: část obce Klíše, č.e. 5400, způsob využití: garáž, na pozemku p.p.č. 721/3, LV 1,
v k.ú. Klíše, zapsané na LV č. 2066 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem, formou veřejné dražby, vydražiteli, za následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 5057/092/05 ze dne 6.4.2005
zpracovaného Miluší Doležalovou, Moskevská 1/14, Most je 170.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 170.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 51.000,- Kč
a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum
služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

18.
Usnesení č. 52/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí, a to:
- budova: část obce Sebuzín, č.p. 150, způsob využití: bydlení, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1433,
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1421- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1422,- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1423,- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1425,- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1426,- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1428,- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1429,- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1434,

29

budova: bez čp/če, způsob využití: jiná st., způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně na pozemku p.p.č. 1612,
pozemek: p.p.č. 1366 o výměře 884 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1416 o výměře 224 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
vodní nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1417 o výměře 3100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1418 o výměře 1639 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1420 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně,
pozemek: p.p.č. 1421 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1422 o výměře 69 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1423 o výměře 894 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1425 o výměře 281 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1426 o výměře 286 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1427 o výměře 389 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1428 o výměře 222 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1429 o výměře 221 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1431 o výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně,
pozemek: p.p.č. 1433 o výměře 190 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1434 o výměře 260 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1605 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně,
pozemek: p.p.č. 1612 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně,
vše v k.ú. Sebuzín, zapsaných na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, formou veřejné dražby, vydražiteli, za
následujících podmínek:
1. Odhadnutá tržní cena, dle znaleckého posudku č. 5069/104/05 ze dne 6.4.2005
zpracovaného Miluší Doležalovou, Moskevská 1/14, Most je 870.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 870.000,- Kč
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3. Částka, o kterou lze snížit nejnižší podání: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 261.000,- Kč
5. Práva třetích osob:
- v areálu je přihlášena k trvalému pobytu rodina Níčových, a o vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum služeb pro školu, děti a
mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace k datu, ke
kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

19.
Usnesení č. 53/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí manželům Františkovi a Heleně Brůnovým, bytem Milešov
94, PSČ 411 32, a to:
-budova: část obce Milešov, č.p. 94 na st.p.č. 189, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území,
-pozemek: st.p.č. 189 o výměře 86 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
-pozemek: st.p.č. 201 o výměře 103 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území,
pozemek: p.p.č. 610/3 o výměře 717 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území,
vše v obci Velemín, k.ú. Milešov u Lovosic, zapsané na LV č. 246 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 612.400,--Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí ze
správy příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
se sídlem Dlouhá 75, Lovosice, PSČ 410 22, IČ: 080195 k datu, ke kterému bude proveden
zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2005

20.
Usnesení č. 54/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl.
II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
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2. o prodeji (převodu) nemovitostí Ivo Šístkovi, IČ: 40258009, se sídlem Jirkov, Na Borku
1601, PSČ 431 11, a to:
-pozemek: p.p.č. 4071/134 o výměře 560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/47 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3093-28/2005 ze dne 22. 4. 2005)
-část pozemku: p.p.č. 4071/102 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/99 a přisloučená k pozemkové parcele č. 4071/102
v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3093-28/2005 ze dne
22. 4. 2005)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 137.589,--Kč a vyjmutí uvedených nemovitostí
ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace k datu,
ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2005

21.
Usnesení č. 55/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl.
II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí společnosti NOVAK CV a.s., IČ: 25029096, se sídlem
Chomutov, Ctiborova 1192/1, zastoupené Ing. Václavem Kaňákem, předsedou
představenstva a Jiřím Novákem, místopředsedou představenstva, a to:
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 6177, způsob využití: občanská vybavenost,
-pozemek: p.p.č. 6177 o výměře 3396 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č.4071/71 o výměře 252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 4071/75 o výměře 1299 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
-pozemek: p.p.č. 4071/132 o výměře 2775 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/4 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3093-28/2005 ze dne 22. 4. 2005)
-pozemek: p.p.č. 4071/137 o výměře 1189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
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(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/99 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3093-28/2005 ze dne 22. 4. 2005)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 9,920.370,--Kč a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2005

22.
Usnesení č. 56/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl.
II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o prodeji (převodu) nemovitostí společnosti Truhlářství V.H.V. s.r.o., IČ: 25044141, se
sídlem Chomutov, nám. 1 máje 89, zastoupené Zdeňkem Vávrou, jednatelem společnosti, a
to:
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 4071/45, nezapsaný v katastru nemovitostí,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 4071/44, nezapsaný v katastru nemovitostí,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 4071/43, nezapsaný v katastru nemovitostí,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 4071/42, nezapsaný v katastru nemovitostí,
-pozemek: p.p.č. 4071/45 o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
-pozemek: p.p.č. 4071/101 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
-pozemek: p.p.č. 4071/44 o výměře 786 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
-pozemek: p.p.č. 4071/43 o výměře 92 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
-pozemek: p.p.č. 4071/42 o výměře 273 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: společný dvůr,
-pozemek: p.p.č. 4071/46 o výměře 1651 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 4071/135 o výměře 1188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/47 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3093-28/2005 ze dne 22. 4. 2005)
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-pozemek: p.p.č. 4071/136 o výměře 435 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/99 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3093-28/2005 ze dne 22. 4. 2005)
-pozemek: p.p.č. 4071/140 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/102 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3262-44/2005 ze dne 15. 3. 2005)
-pozemek: p.p.č. 4071/141 o výměře 28 m2, druh pozemku: zastavěná plocha bez budovy,
způsob využití: společný dvůr,
(oddělená z pozemkové parcely č. 4071/100 v k.ú. Chomutov I geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3262-44/2005 ze dne 15. 3. 2005)
vše v obci Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 2,286.470,--Kč a vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2005

23.
Usnesení č. 57/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o prodeji (převodu) nemovitostí manželům Marii a Milošovi Sawrukovým, bytem Doubrava
26, a to:
-budova: objekt č.p. 26, příslušnost k části obce: Doubrava na st.p.č. 9, způsob využití:
bydlení,
-pozemek: st.p.č. 9 o výměře 355 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
vše v obci Aš, k.ú. Doubrava u Aše, zapsané na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro Ústecký kraj
z vlastnictví Ústeckého kraje za kupní cenu 450.000,--Kč s tím, že 50.000,--Kč bude uhrazeno
do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy a 400.000,--Kč bude uhrazeno v pravidelných ročních
splátkách, navýšených o míru inflace, po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy. Návrh na
vklad do katastru nemovitostí bude podán po úplném zaplacení kupní ceny.

B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2005
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24.
Usnesení č. 58/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/25/2004 ze dne 5. 5. 2004.

B)

rozhoduje
o prodeji (převodu)
A) nemovitostí, a to:
-budova: objekt č.p.59, příslušnost k části obce Hostačov, způsob využití: průmyslový objekt,
na stavební parcele č. 46 o výměře 1662 m2,
-pozemek: st.p.č. 46 o výměře 1662 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 140 o výměře 1899 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž umělá,
-pozemek: p.p.č. 141/1 o výměře 111282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
vše v k.ú. Skryje u Golčova Jeníkova, zapsané na LV č. 313 u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro Ústecký kraj,
B) movitého majetku specifikovaného ve znaleckém posudku č. 175-10/04 ze dne 2. 5. 2004
v celkové hodnotě 2,020.101,--Kč,
formou veřejné dražby vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a
movitých věcí specifikovaných v bodu 2. A) a 2. B) tohoto usnesení:
1. odhadnutá tržní cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku: č. 1464-27/2004 Jiřího
Stránského ze dne 19. 4. 2004 činí 20,000.000,--Kč
2. odhadnutá tržní cena movitého majetku dle znaleckého posudku: č. 175-10/04 Jiřího Foršta
ze dne 2. 5. 2004 v celkové hodnotě 2,020.101,--Kč
3. Nejnižší podání: 22,020.200,--Kč
4. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,--Kč
5 Dražební jistota: 2,000.000,--Kč
a vyjmutí tohoto majetku ze správy příspěvkové organizace Správa sociálních služeb
Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Golovinova 1559, Kadaň, PSČ 432 01, IČ:
46789910 k datu, ke kterému bude proveden záznam o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

(Hlasování: 37 – 0 – 3)

Společné hlasování pro usnesení č. 48/6Z/2005 – 58/6Z/2005

25.
Usnesení č. 59/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/24/2004 bod B) ze dne 24. 3. 2004.

B)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ čl.
II schvalování záměru a způsobu prodeje, bod 3) schválených usnesením Zastupitelstva
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Ústeckého kraje č. 18/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 47/22/2003 ze dne 17. 12. 2003.
2. o pořadí zájemců sestaveném z doručených nabídek o koupi nemovitého majetku- areál
ŠvP Volyně dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.
3. o prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/4, způsob využití: technická vybavenost,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/5, způsob využití: ubytovací zařízení,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/6, způsob využití: garáž,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/7, způsob využití: technická vybavenost,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/8, způsob využití: občanská vybavenost,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/9, způsob využití: ubytovací zařízení,
-budova: objekt č.p. 646 na p.p.č. 2146/10, způsob využití: administrativní,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/11, způsob využití: občanská vybavenost,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/12, způsob využití: ubytovací zařízení,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/13, způsob využití: občanská vybavenost,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/14, způsob využití: ubytovací zařízení,
-budova: objekt bez čp/če na p.p.č. 2146/15, způsob využití: ubytovací zařízení,
-pozemek: p.p.č. 2146/1 o výměře 70593 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
-pozemek: p.p.č. 2146/2 o výměře 5549 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
-pozemek: p.p.č. 2146/3 o výměře 2268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.p.č. 2146/4 o výměře 882 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/5 o výměře 418 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/6 o výměře 93 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/7 o výměře 43 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/8 o výměře 1958 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/9 o výměře 1946 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/10 o výměře 2008 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/11 o výměře 1505 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/12 o výměře 421 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/13 o výměře 730 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/14 o výměře 1747 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2146/15 o výměře 532 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
-pozemek: p.p.č. 2149 o výměře 134 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.p.č. 2220/3 o výměře 320 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemky ve zjednodušené evidenci:
-pozemek: p.p.č. 1048 o výměře 5742 m2,
vše v k.ú. Volyně, obec Volyně, zapsané na LV č. 1117 u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice, pro Ústecký kraj,
-podíl o velikosti 12/20 z pozemkové parcely č. 2146/16 o výměře 1553 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
v k.ú. Volyně, obec Volyně, zapsaný na LV č. 1800 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj Katastrální pracoviště Strakonice, pro Ústecký kraj, zájemci, který se umístil na
prvním místě dle pořadí, o kterém bylo rozhodnuto dle bodu B) 2. tohoto usnesení, za jím
nabídnutou kupní cenu, která bude zaplacena do 21 dnů od doručení vyrozumění o přijetí
tohoto usnesení, s tím, že nezaplacením kupní ceny řádně a včas zaniká kupní smlouva
v důsledku rozvazovací podmínky a Ústeckému kraji vzniká právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši složené kauce.
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C)

ukládá
1. 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 v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitostí uvedených v bodu B) 3. tohoto
usnesení.
Termín: 31. 8. 2005
2. Ing. René Budjačovi, členu rady Ústeckého kraje, aby předložil na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje materiál obsahující informaci o výsledku schváleného prodeje.
Termín: 7. 9. 2005

(Hlasování: 35 – 0 – 6)
26.
Usnesení č. 60/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Černěves, se sídlem:
Černěves 42, PSČ: 413 01, a to:
- pozemek: p.p.č. 662/2 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 662/3 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace vše v k.ú. Černěves
(odděleny dle GP č. 135-193/2003 ze dne 19.1.2004 z p.p.č. 662 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, v k.ú. Černěves, zapsaný na LV č. 155 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj) a o vyjmutí uvedených
nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005
27.
Usnesení č. 61/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Dobkovice, se sídlem:
Dobkovice 101, PSČ: 407 03 Dobkovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 983 o výměře 4352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Dobkovice, zapsána na LV č. 187 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a o
vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
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Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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 v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 30. 11. 2005

28.
Usnesení č. 62/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Jeníkov, se
sídlem: Oldřichov 52, PSČ: 417 24, a to:
pozemek: p.p.č. 604/6 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace v k.ú. Jeníkov u Duchcova (oddělen dle GP č. 196-1008/2004 ze dne 25.8.2004
z p.p.č. 604/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, v k.ú. Jeníkov u
Duchcova, zapsaný na LV č. 141 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj) a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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 v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

29.
Usnesení č. 63/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Malé Žernoseky, se sídlem:
Zahradní 245, PSČ: 410 02 Lovosice, a to:
- pozemek: p.p.č. 1303 o výměře 7103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Malé Žernoseky, zapsán na LV č.
1066 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký
kraj a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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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 v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 30. 11. 2005

30.
Usnesení č. 64/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Velké Chvojno, se sídlem:
Velké Chvojno 55, PSČ: 403 34 Velké Chvojno, a to:
- pozemek: p.p.č. 318/1 o výměře 4900 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k.ú. Žďár u Velkého
Chvojna, zapsán na LV č. 106 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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 v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitosti.
Termín: 30. 11. 2005

31.
Usnesení č. 65/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Vroutek, se sídlem: Náměstí
Míru 166, PSČ: 439 82, a to:
- pozemek: p.p.č. 5616/7 o výměře 2424 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5516/8 o výměře 2295 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5516/9 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5516/10 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5516/11 o výměře 164 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace vše v k.ú. Vroutek
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(odděleny dle GP č. 520-012/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č. 5516/1 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5566/10 o výměře 311 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Vroutek (oddělen dle GP č. 520-012/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č.
5566/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č.
240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5536/3 o výměře 903 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Vroutek (oddělen dle GP č. 519-011/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č.
5536/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č.
240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5648/6 o výměře 878 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5648/7 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití:ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5648/8 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace vše v k.ú. Vroutek
(odděleny dle GP č. 519-011/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č. 5648/1 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: jiná plocha v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
pozemek: p.p.č. 5648/3 o výměře 714 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5648/4 o výměře 267 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace vše v k.ú. Vroutek
(odděleny dle GP č. 518-010/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č. 5548/2 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5513/9 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5513/10 o výměře 215 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, vše v k.ú. Vroutek
(odděleny dle GP č. 517-009/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č. 5513/1 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5514/7 o výměře 88 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Vroutek (oddělen dle GP č. 517-009/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č.
5514/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č.
240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5626/5 o výměře 595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5626/6 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace vše v k.ú. Vroutek
(odděleny dle GP č. 517-009/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č. 5626/1 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5511/2 o výměře 331 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
statní komunikace
- pozemek: p.p.č. 5511/3 o výměře 300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace vše v k.ú. Vroutek
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(odděleny dle GP č. 516-008/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č. 5511 druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5523/2 o výměře 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Vroutek (oddělen dle GP č. 516-008/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č.
5523 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č.
240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5524/2 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Vroutek (oddělen dle GP č. 516-008/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č.
5524 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č.
240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
- pozemek: p.p.č. 5599/3 o výměře 563 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Vroutek (oddělen dle GP č. 516-008/2004 ze dne 29.9.2004 z p.p.č.
5599/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Vroutek, zapsaný na LV č.
240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj)
a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí daru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

32.
Usnesení č. 66/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem panu Paulu Zellmanovi,
bytem: Zborovská 50/497, PSČ: 15001 Praha 1, a to:
- pozemek: p.p.č. 1073 díl „b“ o výměře 36 m2 v k.ú. Krásný Buk (oddělen dle GP č. 15360/2004 ze dne 17.2.2005 z p.p.č. 1073 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Krásný Buk, zapsaný
na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro
Ústecký kraj) a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
2.

o přijetí daru (nabytí) nemovitosti od Paula Zellmana, bytem: Zborovská 50/497, PSČ:
15001 Praha 1, a to:
- pozemek: p.p.č. 494/1 díl „a“ o výměře 38 m2 v k.ú. Krásný Buk (oddělen dle GP č. 15360/20044 ze dne 17.2.2005 z p.p.č. 494/1 druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území v k.ú. Krásný Buk, zapsaný na LV č.1213
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Paula
Zellmana) do vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedené nemovitosti do správy
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příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) a darovací smlouvu jejímž předmětem je přijetí daru
(nabytí) nemovitostí schválených v bodu A)1. a v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o poskytnutí a přijetí daru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005
33.
Usnesení č. 67/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem, městu Budyně nad Ohří, se
sídlem: Mírové náměstí 65, PSČ: 411 18 Budyně nad Ohří, a to:
těleso silnice č. II/2471 o celkové délce 0,114 km v úseku od křižovatky se silnicí
III/24613 k budově „nádraží“ v k.ú. Břežany nad Ohří na p.p.č. 859 v k.ú. Břežany nad
Ohří
pozemek: p.p.č. 859 o výměře 1206 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný na LV 314 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a o vyjmutí uvedené nemovitosti
ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému
bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2. o přijetí daru (nabytí) nemovitosti od města Budyně nad Ohří, se sídlem: Mírové náměstí
65, PSČ: 411 18 Budyně nad Ohří, a to:
místní komunikace o celkové výměře 3239 m2 jako jednosměrnou větev silnice č. II/118
v k.ú. Budyně nad Ohří na p.p.č. 1410/18(LV 60000), 1411/8, 1414/2, 1410/20 vše v k.ú.
Budyně nad Ohří
pozemek: p.p.č. 1411/8 o výměře 651 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen dle GP č. 363-15/1/2003 ze dne 18.6.2003 z p.p.č. 1411/1, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný na LV č.
1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice pro město
Budyně nad Ohří)
pozemek: p.p.č. 1414/2 o výměře 1056 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Budyně nad Ohří (oddělen dle GP č. 363-15/3/2003 ze dne 18.6.2003 z p.p.č.
1414, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace a z p.p.č. 609,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace vše v k.ú. Budyně nad
Ohří, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Litoměřice, pro město Budyně nad Ohří)
- pozemek: p.p.č.1410/20 o výměře 1098 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
komunikace v k.ú. Budyně nad Ohří (oddělen dle GP č. 363-15/2/2003 ze dne 18.6.2003
z p.p.č. 1410/13, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Budyně nad
Ohří, zapsán na LV 1 u Katastrálního úřadu v Litoměřicích, pro město Budyně nad Ohří)
do vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
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organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) a darovací smlouvu jejímž předmětem je přijetí daru
(nabytí) nemovitostí schválených v bodu A)1. a v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o poskytnutí a přijetí daru nemovitostí.
Termín: 31. 8. 2005

34.
Usnesení č. 68/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem obci Hora Svatého Šebestiána,
se sídlem: Hora Svatého Šebestiána 3, PSČ: 431 82, a to:
- pozemek: p.p.č. 71/3 o výměře 697 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha v k.ú. Hora Svatého Šebestiána (oddělen dle GP č. 140-195/2003 ze dne 16.9.2003
z p.p.č. 71/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha v k.ú. Hora
Svatého Šebestiána, zapsaný na LV č. 202 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj) a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze
správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
2.

o přijetí daru (nabytí) nemovitosti od obce Hora Svatého Šebestiána, se sídlem: Hora
Svatého Šebestiána 3, PSČ: 431 82, a to:
- pozemek: p.p.č. 71/4 o výměře 79 m2, druh pozemku: travní porost v k.ú. Hora Svatého
Šebestiána (oddělen dle GP č. 148-257/2004 ze dne 10.9.2004 z p.p.č. 71/1, druh pozemku:
trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond v k.ú. Hora Svatého
Šebestiána, zapsán na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Chomutov, pro obec Hora Sv. Šebestiána)
- pozemek: p.p.č. 1213/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace v k.ú. Hora Svatého Šebestiána (oddělen dle GP č. 148-257/2004 ze dne
10.9.2004 z p.p.č. 1213/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace v k.ú. Hora Svatého Šebestiána, zapsaný na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Hora Sv. Šebestiána)
- pozemek: p.p.č. 59/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: travní porost v k.ú. Hora Svatého
Šebestiána (oddělen dle GP č. 148-257/2004 ze dne 10.9.2004 z p.p.č. 59/1, druh pozemku:
trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond v k.ú. Hora Svatého
Šebestiána, zapsaný na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov, pro obec Hora Sv. Šebestiána) do vlastnictví Ústeckého kraje a o
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 k datu ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
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ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) a darovací smlouvu jejímž předmětem je přijetí daru
(nabytí) nemovitostí schválených v bodu A)1. a v bodu A)2. tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o poskytnutí daru nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005
(Hlasování: 38 – 0 – 3)

Společné hlasování pro usnesení č. 60/6Z/2005 – 68/6Z/2005

35.
Usnesení č. 69/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí daru nemovitosti Ústeckým krajem městu Krupka, se sídlem: Mariánské náměstí
č.p. 22, 417 42 Krupka 1, a to:
pozemek: p.p.č. 234/1 o výměře 302 m2 v k.ú.Vrchoslav, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: neplodná půda
zapsaná na LV č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a
o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola,
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Krupka, Na Příkopě 77, příspěvková
organizace k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.

B)

u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je darování (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

36.
Usnesení č. 70/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti Ústeckým krajem městu Ústí nad Labem, se sídlem:
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
pozemek: p.p.č. 1986 o výměře 884 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v k.ú. Klíše, zapsanou na LV č. 4391 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště v Ústí nad Labem a o vyjmutí uvedené nemovitosti ze správy příspěvkové
organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí Ústeckým krajem městu Ústí nad Labem, se sídlem:
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
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pozemek: p.p.č. 4949/514 o výměře 1730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
pozemek: p.p.č. 4949/516 o výměře 331 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
pozemek: p.p.č. 4949/517 o výměře 422 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
pozemek: p.p.č. 4949/520 o výměře 2984 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň,
v k.ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 11857 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem, a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí Ústeckým krajem městu Ústí nad Labem, se sídlem:
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, IČ 00081531, a to:
pozemek: p.p.č. 556 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
pozemek: p.p.č. 472/150 o výměře 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
v k.ú. Krásné Březno, zapsané na LV č. 657 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště v Ústí nad Labem, a o vyjmutí uvedených nemovitostí ze správy
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a
služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převodu) nemovitostí uvedených v bodu A) 1., 2. a 3. tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005
37.
Usnesení č. 71/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od Statutárního města Mostu, Radniční 1,
PSČ: 434 69 Most, a to:
- pozemek: p.p.č. 965/3 díl „a“ o výměře 94 m2 v k.ú. Janov u Litvínova (oddělen dle GP č.
544-049/2005, ze dne 3.5.20054, z p.p.č. 965/3, způsob využití: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa, v k.ú. Janov u Litvínova)
- pozemek: p.p.č. 951/1 díl „b“ o výměře 23 m2 v k.ú. Janov u Litvínova (oddělen dle GP č.
544-049/2005, ze dne 3.5.20054, z p.p.č. 951/1, způsob využití: lesní pozemek, způsob
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa, v k.ú. Janov u Litvínova)
zapsané na LV č. 197 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro
Statutární město Most) vše z vlastnictví Statutárního města Mostu a jeho předání do správy
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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A)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o přijetí daru nemovitostí.
Termín: 30.11.2005

38.
Usnesení č. 72/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
rozhodnout o přijetí daru (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od ČR, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Kodaňská
1441/46, PSČ: 100 10 Praha-Vršovice, a to:
- pozemek: p.p.č. 487/5 o výměře 1105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, v k.ú. Vyklice
- pozemek: p.p.č. 4604 o výměře 603 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Krásný Les v Krušných horách
zapsány na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Labem, pro ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, z vlastnictví ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
jeho předání do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
Za podmínek bezúplatného převodu vlastnictví:
Ústecký kraj se zavazuje, že o nemovitosti výše uvedené bude řádně pečovat a bude je
využívat po dobu 5 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
stanou-li se před uplynutím doby 5-ti let od nabytí nemovitosti výše uvedené pro Ústecký
kraj nepotřebnými, tj. hodlá je využívat k jinému účelu, zcizit nebo je neužívat vůbec,
zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do
vlastnictví převodce (ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení
převodci, je Ústecký kraj oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního
uvážení,
Ústecký kraj se zavazuje, že po dobu 5-ti let od nabytí nezřídí k nemovitostem uvedeným
výše zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob, s výjimkou
zřízení věcných břemen
pro případ, že by Ústecký kraj porušil závazky uvedené v odstavcích a),b),c) (budou shodně
uvedeny do smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí), zavazuje se za každé takové
porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši
ceny převáděných nemovitostí dle znaleckého posudku, a to ke dni porušení.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru nemovitostí schválených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing.
Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o přijetí daru nemovitostí.
Termín: 31. 11. 2005
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39.
Usnesení č. 73/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od města Děčín, se sídlem:
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- budova: část obce Děčín VI-Letná, č. p. 1001, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1820, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- budova bez čp/če, způsob využití: občanská vybavenost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, na p. p. č. 1822, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- budova: část obce Děčín VI-Letná, č. p. 1000, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 1823, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1820 o výměře 715 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1822 o výměře 424 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1823 o výměře 1662 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1824/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1824/1 o výměře 2497 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1821 o výměře 1140 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Podmokly, zapsaná na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, do
vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55,
příspěvková organizace 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 nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

40.
Usnesení č. 74/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od města Děčín, se sídlem:
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- budova: část obce Děčín I-Děčín, č. p. 520, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na st. p. č. 40, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 40 o výměře 1814 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, do vlastnictví
Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace
Obchodní akademie, Děčín I, Komenského nám. 2, příspěvková organizace 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 nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30.9.2005

41.
Usnesení č. 75/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od města Děčín, se sídlem:
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- budova: část obce Děčín I-Děčín, č. p. 673, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 2274, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- budova: část obce Děčín I-Děčín, č. p. 445, způsob využití: občanská vybavenost, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 2239, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- budova: část obce Děčín I-Děčín, č. p. 411, způsob využití: objekt k bydlení, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 2277, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 2274 o výměře 933 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 2239 o výměře 486 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 2277 o výměře 752 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 2275 o výměře 104 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Děčín, zapsaná na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro
Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 2276 o výměře 512 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Děčín,
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zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
pro Ústecký kraj, do vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do správy
příspěvkové organizace Speciální školy, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace
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 nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

42.
Usnesení č. 76/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od města Děčín, se sídlem:
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- budova: část obce Děčín IX-Bynov, č. p. 353, způsob využití: stavba občanského vybavení,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, na p. p. č. 733/2, v k. ú. Bynov, zapsaná na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 733/2 o výměře 284 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Bynov, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 827/4 o výměře 675 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Bynov, zapsaná na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj,
do vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
organizace Speciální školy, Děčín IX-Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace 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 nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

43.
Usnesení č. 77/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti Ústeckým krajem od města Děčín, se sídlem:
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín, IČ: 00261238, a to:
- pozemek: p. p. č. 683/36 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, v k. ú. Bynov, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, do
vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové
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organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
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 nemovitosti schválené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

44.
Usnesení č. 78/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od obce Lipová, se sídlem:
Lipová 442, IČ: 00261505, a to:
- pozemek: st. p. č. 127/1 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, v k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: st. p. č. 127/2 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda, v k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: st. p. č. 128 o výměře 175 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, v k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 144/4 o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, v k.
ú. Lipová u Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 145/1 o výměře 558 m2, druh pozemku: louka, v k. ú. Lipová u Šluknova,
zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 143/1 o výměře 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Lipová u
Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 143/2 o výměře 368 m2, druh pozemku: zahrada, v k. ú. Lipová u
Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 143/3 o výměře 63 m2, druh pozemku: zahrada, v k. ú. Lipová u Šluknova,
zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 148/1 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Lipová u
Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 147/1 o výměře 72 m2, druh pozemku: zahrada, v k. ú. Lipová u Šluknova,
zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 147/2 o výměře 501 m2, druh pozemku: louka, v k. ú. Lipová u Šluknova,
zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1703 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace,
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v k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaná na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, do vlastnictví Ústeckého kraje.
B)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném
převodu jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

45.
Usnesení č. 79/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí Ústeckým krajem od České republiky, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu: Pozemkový fond České republiky, IČ: 45797072, se sídlem:
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, a to:
- pozemek: p. p. č. 1104/7 o výměře 1003 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, v k. ú. Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj;
- pozemek: p. p. č. 1009/5 o výměře 1864 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond (oddělená z p. p. č. 1009/1 v k. ú. Děčín
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1643-65/2004 ze dne 26.4.2004), v k. ú.
Děčín, zapsaná na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín, pro Ústecký kraj, do vlastnictví Ústeckého kraje a o předání uvedených nemovitostí do
správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, U Nemocnice 1,
405 99 Děčín II 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 nemovitostí schválených v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2005

46.
Usnesení č. 80/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Josefa Běhůnka, bytem, Větrná 228/34, 400 11
Ústí nad Labem-Severní Terasa, Anny Doležalové, bytem, K.H.Máchy 292, 407 01 Jílové u
Děčína, Jarmily Kratochvílové, bytem, Teplická 1190/47, 405 02 Děčín a Marie Lisové, bytem,
Malšovice 22, 405 22 Děčín, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 235/8 o výměře 50 m2 v k.ú. Hliněná (oddělen dle GP č. 75-009/2005 ze dne
9.2.2005 z p.p.č. 235/9, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
rozsáhlé chráněné území v k.ú. Hliněná, zapsaný na LV č. 306 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Josefa Běhůnka, Annu Doležalovou, Jarmilu
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Kratochvílovou a Marii Lisovou) za cenu dle ZP tj. 2.100,- 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 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

47.
Usnesení č. 81/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Anny Šrajbrové, bytem, Stropeč 25, 438 01
Žiželice a Hany Polanové, bytem, Krásný Dvůr 158, 439 72 Krásný Dvůr, do vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 93/4 o výměře 30 m2 v k.ú. Hořetice u Žíželic (oddělen dle GP č. 63071/2003 ze dne 23.7.2003 z p.p.č. 93/1, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, v k.ú. Hořetice u Žiželic, zapsán na LV č. 93 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Annu Šrajbrovou a Hanu Polanovou) za
cenu dle ZP tj. 630,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně
vlastnického práva v katastru nemovitostí,
2.

o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Karla Kubici, bytem, Hořetice 72, 438 01
Žiželice, Ivany Suchomelové, bytem, Vajdova 10, 102 00 Praha-Hostivař a Doroty
Kubicové, bytem, Javorová 2693, 438 01 Žatec, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 93/6 o výměře 383 m2 v k.ú. Hořetice u Žíželic (oddělen dle GP č. 63071/2003 ze dne 23.7.2003 z p.p.č. 93/2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond, v k.ú. Hořetice u Žiželic, zapsán na LV č. 80 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Karla Kubicu, Ivanu Suchomelovou a
Dorotu Kubicovou) za cenu dle ZP tj. 8.043,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis
o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí,

3. o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví obce Žiželice, se sídlem, Žiželice 7, 438 01
Žiželice , do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 606/2 o výměře 202 m2 v k.ú. Hořetice u Žíželic (oddělen dle GP č. 63071/2003 ze dne 23.7.2003 z p.p.č. 606, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, v k.ú. Hořetice u Žiželic na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Žiželice) za cenu dle ZP tj. 4.242,- 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
k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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u kládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvy, jejichž
předmětem je nákup nemovitostí uvedených v bodu A)1., 2., 3. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhodne o nákupu nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

48.
Usnesení č. 82/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí z vlastnictví Luboše Seiferta, Obora 12, 440 01 Louny, do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1483/5 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1483/7 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.p.č. 1483/11 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, v k.ú. Obora u Loun, zapsaný na LV č. 571 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny, pro Luboše Seiferta) za kupní cenu 5.700,- 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 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005

49.
Usnesení č. 83/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Soni Štroblové PhDr., bytem: Vlkova 821/23, 130
00 Žižkov - Praha 3, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 309/5 o výměře 635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
v k.ú. Lukohořany, zapsaný na LV č. 85 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, pro PhDr. Soňu Štroblovou) za cenu dle ZP tj. 13.340,- 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 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
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ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

50.
Usnesení č. 84/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Ing. Michaely Komancové, bytem: Hatě 94,
Skuhrov, 267 27 Liteň a Mgr. Jana Langa, bytem: Podjavorinské 1606/16, 149 00 Praha 11, do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 1586 o výměře 665 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond v k.ú. Lipenec, zapsaný na LV č. 310 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Michaelu Komancovou a Jana Langa) za cenu dle ZP tj.
33.250,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005
51.
Usnesení č. 85/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Milana a Dagmar Vorlových, bytem: Malé Březno
113, 403 23 Malé Březno, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 37/3 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaný
na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
pro Milana a Dagmar Vorlovi za cenu dle ZP tj. 3.400,- 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 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Josefa a Ziny Kotlikových, bytem: Malé Březno
101, 403 23 Malé Březno, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 37/5 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaný
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na LV č. 144 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad
Labem, pro Josefa a Zinu Kotlikovi za cenu dle ZP tj. 1.750,- 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 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Romana a Dany Frantových, bytem: Malé Březno
100, 403 23 Malé Březno, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 37/4 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaný
na LV č. 3 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
pro Romana a Danu Frantovi za cenu dle ZP tj. 1.600,- 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 k datu, ke kterému bude
proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Květy Petlánové, bytem: Malé Březno 75, 403 23
Malé Březno a Jaroslavy Drahošové, bytem: Mlýnská 325, 403 31 Ústí nad Labem, do
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 37/2 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaný
na LV č. 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad
Labem, pro Květu Petlánovou a Jaroslavu Drahošovou za cenu dle ZP tj. 7.400,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru
nemovitostí.
o nákupu (nabytí) nemovitostí z vlastnictví Anděly Žežulkové, bytem: Malé Březno 98, 403 23
Malé Březno, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 37/6 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
- pozemek: p.p.č. 37/7 o výměře 46 m2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
vše v k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaný na LV č. 151 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Andělu Žežulkovou za cenu dle
ZP tj. 4.000,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A)1., 2., 3., 4., 5. tohoto usnesení k podpisu
Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodne o nákupu nemovitostí.
Termín: 31. 12. 2005
52.
Usnesení č. 86/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Emilie Pilařové, bytem: Smetanovy Sady 1549, 431
11 Chomutov, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 365/21 (1/4) o výměře 635 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice v k.ú. Vrskmaň, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Emilii Pilařovou za cenu dle ZP tj. 9.425,- 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 k datu, ke
kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

53.
Usnesení č. 87/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Miroslava Prchala, bytem: Razice 83, 417 57
Hrobčice, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to
- pozemek: p.p.č. 673/7 o výměře 208 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území v k.ú. Razice,
zapsaný na LV č. 394 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice,
pro Miroslava Prchala) za cenu dle ZP tj. 4.370,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o
změně vlastnického práva v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005

54.
Usnesení č. 88/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitosti z vlastnictví Jiřího Šlaise, bytem: Pivovarská 44, 440 01 Louny a
Libuše Šlaisové, bytem: Tomanova 2002, 440 01 Louny, do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
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- pozemek: p.p.č. 303/18 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území v k.ú. Hrádek u Loun, zapsaný na LV č. 122 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, pro Jiřího a Libuši Šlaisovi
za cenu dle ZP tj. 8.820,- 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 k datu, ke kterému bude proveden zápis o změně vlastnického práva
v katastru nemovitostí.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitosti.
Termín: 31. 12. 2005
(Hlasování: 42 – 0 – 4)

Společné hlasování pro usnesení č. 69/6Z/2005 – 88/6Z/2005

55.
Usnesení č. 89/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) nemovitostí z vlastnictví Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské
náměstí 9, Litoměřice, 412 88, IČ: 445126, zastoupeného Mons. Karlem Havelkou,
generálním vikářem do vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-budova: část obce Litoměřice-Město, č.p. 253, způsob využití: bydlení, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka, na st.p.č. 278/2
-pozemek: st.p.č. 278/2 o výměře 636 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka,
-pozemek: p.p.č. 278/14 o výměře 298 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, nemovitá kulturní památka,
vše v obci Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsáno na LV č. 2134 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Biskupství litoměřické, za cenu
2,700.000,--Kč
a předání uvedených nemovitostí do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum
v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 173, Litoměřice, 412 01, IČ:
00360635 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 nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu nemovitostí uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2005

(Hlasování: 46 – 0 – 4)
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56.
Usnesení č. 90/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) p.p.č. 205/25, druh pozemku : orná půda, způsob využití : --, způsob
ochrany : zemědělský půdní fond, k.ú. Prosmyky o výměře 200 m2 odděleného dle GP č.
113-135/2003 z p.p.č. 205/7, druh pozemku : orná půda, způsob využití : --, způsob ochrany :
zemědělský půdní fond, k.ú. Prosmyky o celkové výměře 3520 m2 zapsané na LV č. 122
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice od
spoluvlastníků pana Slavíčka Karla (podíl SJM) a paní Slavíčkové Katarzyny (podíl SJM),
bytem Božetická 3397/6, 140 00 Praha za cenu 205,- Kč/m2, celková cena pozemku činí
41000,- Kč. (Cena dle znaleckého posudku je 57,82 Kč/m2.). Prodej této části parcely
podmiňují vlastníci i odprodejem zbývající části p.p.č. 205/7, druh pozemku : orná půda,
způsob využití : --, způsob ochrany : zemědělský půdní fond, k.ú. Prosmyky o výměře 3320
m2 zapsané na LV č. 122 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, a to za cenu 100,00 Kč/m2, celková cena pozemku činí 332000,- Kč.
uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu A)
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě,
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí specifikovaných
usnesení.
Termín: 31. 10. 2005

smlouvy, jejichž
tohoto usnesení,
že Zastupitelstvo
v bodu A) tohoto

57.
Usnesení č. 91/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/2/2005 bod 2 ze dne 26. 1. 2005
B)

ro z ho d u j e
a) nákupu (nabytí) p.p.č. 207/10, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 17 m2 odděleného dle
GP č. 136-136/2003 z p.p.č. 207/4, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o celkové výměře 398 m2
zapsané na LV č. 133 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice od vlastníka pana ing. Zemana Petra, bytem
Roškotova 6/1737, 147 00 Praha, za cenu 188,40 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku je
42,00 Kč/m2).
b) o nákupu (nabytí) p.p.č. 207/4, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o celkové výměře 381 m2
zapsané na LV č. 133 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj , Katastrální pracoviště Litoměřice od vlastníka pana ing. Zemana Petra, bytem
Roškotova 6/1737, 147 00 Praha., za cenu 188,40 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku je
42,00 Kč/m2).
Celková cena obou výše uvedených pozemků je 75 000,--Kč.
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C)

ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy , jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu B) tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu B) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 10. 2005

58.
Usnesení č. 92/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o nákupu (nabytí) p.p.č. 191/24, druh pozemku : orná půda, způsob využití : --, způsob
ochrany : zemědělský půdní fond, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 7728 m2 odděleného
dle GP č. 136-136/2003 z p.p.č. 191/7, druh pozemku : orná půda, způsob využití : --, způsob
ochrany : zemědělský půdní fond, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o celkové výměře 16034 m2
zapsané na LV č. 126 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice od spoluvlastníků paní Jiřiny Krausové, bytem Mlékojedy čp.77, 41201
Litoměřice (velikost podílu ¼), pana Jiřího Krause, bytem Mlékojedy čp.77, 41201
Litoměřice (velikost podílu ¼), paní Jiřiny Králové, bytem Mlékojedy čp. 44, 412 01
Litoměřice (velikost podílu ¼), pana Stanislava Hájka, bytem Mlékojedy čp. 45, 412 01
Litoměřice (velikost podílu 1/20), pana Miloše Hájka, bytem Mlékojedy čp.3, 412 01
Litoměřice (velikost podílu 2/20), pana Františka Hájka, bytem Seifertova 1880/6, 412 01
Litoměřice (velikost podílu 1/20) a pana Miroslava Malého, bytem Hrubínova 172/6,
Litoměřice (velikost podílu 1/20) za cenu 270,- Kč/m2, celková cena pozemku činí
2,086.560,- Kč. (Cena dle znaleckého posudku je 42,00 Kč/m2.). Prodej této části parcely
podmiňují vlastníci i odprodejem zbývajících částí rozdělené parcely p.p.č. 191/7, druh
pozemku : orná půda, způsob využití : --, způsob ochrany : zemědělský půdní fond, k.ú.
Mlékojedy u Litoměřic, a to p.p.č. 191/25 (456 m2), 191/23 (78 m2) a 191/7 (7772 m2), vše
k.ú. Mlékojedy u Litoměřic , a to za cenu 100,00 Kč/m2, celková cena podmiňujících
pozemků činí 830.600,- Kč.
ukládá
uložit Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy , jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu A) tohoto
usnesení.
Termín : 31. 10. 2005

59.
Usnesení č. 93/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
a)o nákupu (nabytí) p.p.č. 5210/1, druh pozemku : zahrada, způsob využití : --, způsob
ochrany : rozsáhlé chrřáněné území, zemědělský půdní fond, k.ú. Litoměřice o výměře 1041
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m2 zapsané na LV č. 726 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice od spoluvlastníků pana Dvořáka Milana (podíl SJM) a paní Dvořákové
Naděždy (podíl SJM), oba bytem Michalovická 439/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
b)o nákupu (nabytí) p.p.č. 5210/2, druh pozemku : zahrada, způsob využití : --, způsob
ochrany : rozsáhlé chrřáněné území, zemědělský půdní fond, k.ú. Litoměřice o výměře 13 m2
zapsané na LV č. 726 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice od spoluvlastníků pana Dvořáka Milana (podíl SJM) a paní Dvořákové Naděždy
(podíl SJM), oba bytem Michalovická 439/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
c)o nákupu (nabytí) p.p.č. 5210/3, druh pozemku : zahrada, způsob využití : --, způsob
ochrany : rozsáhlé chrřáněné území, zemědělský půdní fond, k.ú. Litoměřice o výměře 8 m2
zapsané na LV č. 726 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice od spoluvlastníků pana Dvořáka Milana (podíl SJM) a paní Dvořákové Naděždy
(podíl SJM), oba bytem Michalovická 439/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
d) o nákupu (nabytí) p.p.č. 5211, druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití :
--, způsob ochrany : rozsáhlé chrřáněné území, k.ú. Litoměřice o výměře 138 m2 zapsané na
LV č. 726 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
od spoluvlastníků pana Dvořáka Milana (podíl SJM) a paní Dvořákové Naděždy (podíl SJM),
oba bytem Michalovická 439/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice.
e)o nákupu (nabytí) budovy č.p. 439, část obce Předměstí, obec Litoměřice, způsob využití:
bydlení, způsob ochrany : rozsáhlé chráněné území, na pozemku označeném jako stavební
parcela č. 5211 zapsané na LV č. 726 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice od spoluvlastníků pana Dvořáka Milana (podíl SJM) a paní
Dvořákové Naděždy (podíl SJM), oba bytem Michalovická 439/18, Předměstí, 412 01
Litoměřice.
Celková kupní cena výše uvedených nemovitostí činí 2,907.030,- Kč (cena dle znaleckého
posudku č. 595-123/04-d činí 2,818.828,- Kč).
uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu A)1. tohoto
usnesení.
Termín : 31. 10. 2005

60.
Usnesení č. 94/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/26/2004 bod 8, 9, 10 ze dne 23. 6. 2004
rozhoduje
a) o nákupu (nabytí) p.p.č. 191/30, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 188 m2 odděleného
dle GP č. 136-136/2003 z p.p.č. 191/12, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o celkové výměře 15991
m2 zapsané na LV č. 128 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj , Katastrální pracoviště Litoměřice od vlastníka pana paní Anny Koptové, bytem Žižkova
374, 339 01 Klatovy za cenu 250,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 47000,- Kč. (Cena dle
znaleckého posudku je 42,00 Kč/m2.)
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b)o nákupu (nabytí) p.p.č. 263/25, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 866 m2 odděleného
dle GP č. 136-136/2003 z p.p.č. 263/1, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o celkové výměře 21235
m2 zapsané na LV č. 128 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj , Katastrální pracoviště Litoměřice od vlastníka pana paní Anny Koptové, bytem Žižkova
374, 339 01 Klatovy za cenu 250,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 216500,- Kč. (Cena dle
znaleckého posudku je 42,00 Kč/m2.)
c)o nákupu (nabytí) p.p.č. 306/7, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 144 m2 zapsané na LV
č. 128 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj , Katastrální
pracoviště Litoměřice od vlastníka pana paní Anny Koptové, bytem Žižkova 374, 339 01
Klatovy za cenu 250,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 36000,- Kč. (Cena dle znaleckého
posudku je 42,00 Kč/m2.)
C)

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy , jejichž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu B) tohoto usnesení,
k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodne o nákupu (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu B) tohoto
usnesení.
Termín : 31. 10. 2005

61.
Usnesení č. 95/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/26/2004 bod 30 ze dne 23. 6. 2004
rozhoduje
a)o nákupu (nabytí) p.p.č. 185/24, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o výměře 172 m2 odděleného dle
GP č. 136-136/2003 z p.p.č. 185/8, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o celkové výměře 3908 m2
zapsané na LV č. 125 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice od spoluvlastníků paní ing. Andrey Krejčí, bytem Tymiánova
15, 103 00 Praha (velikost podílu ½) a paní ing. Soni Rúžové, bytem Českolipská 325/20, 412
01 Litoměřice (velikost podílu ½) za cenu 200,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 34400,- Kč.
(Cena dle znaleckého posudku je 42,00 Kč/m2.). Spoluvlastníci podmiňují prodej výše
uvedené části pozemku odkoupením zbývající části p.p.č. 185/8, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic o
výměře 3737 m2 ze cenu 100,- Kč/m2, celková cena pozemku činí 373700,- Kč.

uk ládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvy , jejichž předmětem
je nákup (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Ing. Jiřímu
Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o
nákupu (nabytí) nemovitostí specifikovaných v bodu B) tohoto usnesení.
Termín : 31. 10. 2005
(Hlasování: 44 – 0 – 4)

Společné hlasování pro usnesení č. 90/6Z/2005 – 95/6Z/2005
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62.
Usnesení č. 96/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/26/2004 ze dne 23. 6. 2004.
63.
Usnesení č. 97/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/223/2004 ze dne 11. 2. 2004 a usnesení č.
45/26/2004 ze dne 23. 6. 2004.
64.
Usnesení č. 98/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/28/2004 ze dne 27. 10. 2004.
65.
Usnesení č. 99/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13/2002/28. a) p) ze dne 18. 9. 2002 v části:
„ p.p.č. 11/2 o výměře 482 m2, druh pozemku zahrada“.
66.
Usnesení č. 100/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 50/26/2004 bod A) 2, A) 17, A) 24, A)25 ze dne
23. 6. 2004
67.
Usnesení č. 101/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/27/2004 bod A)16, A)17, A)18, A)28 ze dne 16.
9. 2004
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68.
Usnesení č. 102/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 73/27/2004 bod A) 8, A) 9 ze dne 16. 9. 2004
(Hlasování: 46 – 0 – 2)

Společné hlasování pro usnesení č. 96/6Z/2005 – 102/6Z/2005

69.
Usnesení č. 103/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o doplnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 39/3Z/2005 ze dne 9. 3. 2005, a to takto:
za podmínky:
- obdarovaný přebírá případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené a bere na sebe
povinnosti, plynoucí s jejich odstraňováním a prohlašuje, že nebude od dárce požadovat jejich
případnou náhradu
- obdarovaný prohlašuje, že předmětný majetek potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu § 14
zák. 129/2000 Sb. o krajích, a že darované nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům on sám, ani je nebude k takový účelům pronajímat. V případě, že
obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od
jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 50 %
z ceny, zjištěné v době převodu.
ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo dne 9.3.2005
usnesením č. 39/3Z/2005, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě,
že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o doplnění usnesení.
Termín kontroly: 31. 12. 2005

70.
Usnesení č. 104/6Z/2005
Nakládání s majetkem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o doplnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/3Z/2005 ze dne 9. 3. 2005 a to takto:
za podmínky:
- obdarovaný přebírá případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené a bere na sebe
povinnosti, plynoucí s jejich odstraňováním a prohlašuje, že nebude od dárce požadovat jejich
případnou náhradu
- obdarovaný prohlašuje, že předmětný majetek potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu §
14 zák. 129/2000 Sb. o krajích, a že darované nemovitosti nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům on sám, ani je nebude k takový účelům pronajímat. V případě, že
obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let
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od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši
50 % z ceny, zjištěné v době převodu.
B)ukládá
Ing. René Budjačovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo dne 9. 3. 2005
usnesením č. 40/3Z/2005, k podpisu Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje v případě,
že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o doplnění
usnesení.
Kontrola: 31. 12. 2005
(Hlasování: 45 – 0 – 4) (Společné hlasování pro usnesení č. 103/6Z/2005 – 104/6Z/2005
Usnesení č. 105/6Z/2005
Volba člena Výboru pro výchovu vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
Ing. Milana Businského, jako člena Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(Hlasování: 47 – 0 – 2 )

Seznam příloh:
Příloha č. l k usnesení č. 7/6Z/2005

-

Návrh přílohy č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva
Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje
„Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého
kraje“

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/6Z/2005

-

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 3 k usnesení č. 17/6Z/2005

-

Návrh na poskytnutí dotace

Příloha č. 4 k usnesení č. 18/6Z/2005

-

Seznam akcí navržených k financování v rámci GS
CZ.04.1.05/1.1.23.1 – drobní podnikatelé

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/6Z/2005

-

Seznam akcí navržených k financování v rámci GS
CZ.04.1.05/1.1.24.1 – malí a střední podnikatelé

Příloha č. 6 k usnesení č. 19/6Z/2005

-

Opatření 3.2 – 1. kolo výzva

Příloha č. 7 k usnesení č. 20/6Z/2005

-

Projekty navržené k financování

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/6Z/2005

-

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Ústeckého kraje na individuální projekt v rámci
SROP

Příloha č. 9 k usnesení č. 24/6Z/2005

-

Program podpory směrů rozvoje zemědělství
venkovských oblastí v Ústeckém kraji

a

Příloha č. 10 k usnesení č. 24/6Z/2005 -

Časový rámec vyhlášení a realizace „Programu
podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí v Ústeckém kraji“ v roce 2005

Příloha č. 11 k usnesení č. 25/6Z/2005 -

Zásady pro používání finančních prostředků
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

Příloha č. 12 k usnesení č. 25/6Z/2005 -

Příloha k Zásadám pro používání finančních
prostředků
z Fondu
vodního
hospodářství
Ústeckého kraje

Příloha č. 13 k usnesení č. 28/6Z/2005 -

Podpora
sociálních
služeb
poskytovaných
nestátními neziskovými organizacemi naregionální
úrovni seniorům a osobám se zdravotním
postižením pro rok 2005 – 2.kolo – Rada Ústeckého
kraje

Příloha č. 14 k usnesení č. 29/6Z/2005 -

Podpora
sociálních
služeb
poskytovaných
nestátními neziskovými organizacemi na regionální
úrovni seniorům a osobám se zdravotním
postižením pro rok 2005 – 2. kolo – Zastupitelstvo
Ústeckého kraje

Příloha č. 15 k usnesení č. 29/6Z/2005 -

Prevence negativních jevů souvisejících se sociální
vyloučením 2005 – Rada Ústeckého kraje

Příloha č. 16 k usnesení č. 29/6Z/205

-

Prevence negativních jevů souvisejících se sociální
vyloučením 2005 – Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Příloha č. 17 k usnesení č. 32/6Z/2005 -

Návrh na rozdělení státní dotace v „Programu
regenerace městských památkových rezervací a
zón“ na rok 2005 včetně rozpočtového opatření
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Příloha č. 18 k usnesení č. 35/6Z/2005 -

Nápravná opatření uložená v rámci uložených ve
Zprávě o výsledku ní hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2004

Příloha č. 19 k usnesení č. 59/6Z/2005 -

Doručené nabídky k výzvě „ Nabídka kupní ceny –
areál ŠvP Volyně
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Příloha č. 1 k usnesení č. 7/6Z/2005
Příloha č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje
Kontrolní řád výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje
I.
Úvod

•
•

Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva kraje provádějí kontrolní činnost
z vlastní iniciativy tehdy, stanoví-li zákon výboru kontrolní pravomoci, a to zpravidla dle plánu
kontrolní činnosti schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje,
na základě úkolu uloženého zastupitelstvem kraje k provedení kontroly.

Při provádění kontrolní činnosti se výbory řídí tímto Kontrolním řádem výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje (dále jen „kontrolní řád“). Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.
II.
Obecná ustanovení
1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina, kterou tvoří členové výboru určení předsedou
výboru. Předseda výboru má právo požádat vedoucího příslušného odboru krajského úřadu o
určení zaměstnance odboru (odborníka na kontrolovanou problematiku), který bude povinen
spolupracovat s kontrolní skupinou.
2. Předseda výboru předá určeným členům písemné pověření pro provedení kontroly.
3. Pověření musí obsahovat :
• označení kontrolního orgánu a kontrolovaného subjektu,
• jména členů kontrolní skupiny, vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,
• předmět kontroly a kontrolované období,
• termín zahájení kontroly.
Vzor pověření pro provedení kontroly je uveden v čl. VI. tohoto kontrolního řádu.
4. Oznámení kontroly musí být kontrolovanému subjektu provedeno písemně a to minimálně 7
dnů před započetím kontroly. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti nebo v případě
hrozícího prodlení je možné provést kontrolu i bez tohoto oznámení a to na základě zvážení
příslušného výboru.
Vzor oznámení kontroly je uveden v části VI. tohoto kontrolního řádu.
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III.
Postup při provádění kontroly
1. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednání výsledků
kontroly. Předseda výboru je oprávněn kontrolovat práci členů kontrolní skupiny v průběhu
kontroly, ukládat jim pokyny či poskytovat metodickou pomoc.
2. Kontrolní skupina je povinna zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou členové
kontrolní skupiny povinni kontrolovanému subjektu na požádání prokázat příslušnými
doklady.
3. Členové kontrolní skupiny jsou povinni zejména
• šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů,
• zjistit skutečný stav kontrolované problematiky a porovnat je jak s příslušnými.
právními předpisy, tak i s ostatními relevantními závaznými výstupy (např. usnesení
příslušného orgánu kraje),
• zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě,
poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolovanému
subjektu,
• zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu
kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností,
• řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a předsedy výboru,
• pořídit o výsledcích kontroly kontrolní zápis.
4. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění
kontroly a zajišťuje účinnost a efektivitu její práce. Při této činnosti se řídí pokyny předsedy
výboru.
5. Závažné nedostatky zjištěné při kontrole oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi
výboru ihned. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly,
předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí hejtmanovi a projedná s ním
postup při oznámení této skutečnosti orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o této
skutečnosti informuje zastupitelstvo kraje a dále oprávněného zástupce kontrolovaného
subjektu.
6.
IV.
Zápis o kontrole
1. Kontrolní skupina po ukončení kontroly vypracuje o výsledku kontroly zápise. Vzor zápisu o
kontrole je uveden v části VI. tohoto kontrolního řádu.
2. V zápisu o kontrole se uvede zejména
• označení výboru provádějícího kontrolu a kontrolovaného subjektu,
• jména členů kontrolní skupiny, vč. uvedení vedoucího kontrolní skupiny,
• místo a čas provedení kontroly,
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•
•
•
•
•

předmět kontroly,
všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení konkrétních právních předpisů,
které byly porušeny,
jména osob zodpovědných za zjištěné nedostatky,
návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků,
označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.

3. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, účastní-li se kontroly, v ostatních případech vedoucí
kontrolní skupiny, seznámí neprodleně s obsahem zápisu o kontrole osobu oprávněnou jednat
za kontrolovaný subjekt.
4. Zápis o kontrole podepíše vedoucí kontrolní skupiny, ostatní členové kontrolní skupiny a
osoba oprávněná jednat za kontrolovaný subjekt.
5. K obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole se může kontrolovaný subjekt
písemně vyjádřit. V tomto vyjádření uvede své odůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené
při seznámení a předání zápisu. Tato lhůta pro vyjádření musí být minimálně pětidenní.
6. Výbor do 30 dnů ode dne doručení vyjádření kontrolovaného subjektu k němu zpracuje své
stanovisko. V případě uznání důvodnosti námitek bude doplněn zápis o kontrole, popřípadě
bude provedena nová kontrola.
7. Výbor předloží zápis o kontrole zastupitelstvu kraje spolu s vyjádřením kontrolovaného
subjektu a stanoviskem výboru k tomuto vyjádření.
8. Evidenci zápisů o kontrole vede tajemník výboru.
V.
Následná kontrola
1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v zápise o kontrole provede kontrolní skupina
následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky
odstraněny.
2. O výsledku následné kontroly se pořizuje zápis o následné kontrole, se kterým seznámí vedoucí
kontrolní skupiny kontrolovanou osobu. Podpisem tohoto zápisu o následné kontrole stvrzují
kontrolované osoby jeho obsah a převzetí.
3. Zápisy o následné kontrole se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole u tajemníka
výboru.

VI.
Vzory
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1. Vzor pověření pro provedení kontroly.
Text:
Ústecký kraj
……… výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
V …………… dne …………..

Pověření pro provedení kontroly
V souladu s čl. II odst. 1 a 2 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, který
tvoří přílohu č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje

pověřuji
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………,
(uvést jména a funkce příslušných členů výboru a určit vedoucího kontrolní skupiny)

aby ve dnech od ……… do……………………………………provedli kontrolu u………………….
se zaměřením na ………

……………………………………
předseda ………… výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje
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2. Vzor oznámení kontroly.
Text:
Ústecký kraj
……… výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
V ……………. dne …………….

Oznámení kontroly
V souladu s čl. II odst. 4 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, který tvoří
přílohu č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje Vám
oznamuji, že u ……………………………bude provedena
kontrola

se zaměřením na:……………………………………………………………………
za období:……………………………, kterou ve dnech…………………provedou členové
…………… výboru zastupitelstva.

Při zahájení kontroly Vám bude předloženo pověření k jejímu provedení.
K objektivnímu kontrolnímu zjištění je nezbytná účast odpovědných a znalých zaměstnanců
Vámi řízeného…………………………….
S pozdravem
………………………………………
předseda ………… výboru
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3. Vzor zápisu o kontrole.
Text:
Ústecký kraj
……… výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zápis o kontrole
Výtisk č.: …….
1. Kontrola byla provedena ve dnech …………………… u …………………………………..
2. Kontrolní orgán ………………………………………………………………………...
3. Členové kontrolní skupiny …………………………………………………………….
4. Předmět kontroly ……………………………………………………………………….
5. Kontrolní zjištění vč. nedostatků a osob za ně odpovědných
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(uvést pravdivě, stručně a srozumitelně všechny skutečnosti zjištěné při kontrole, citovat právní
předpisy, které byly porušeny, a označit doklady, o které se zjištění opírá)
6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků
……………………………………………………………………………………………..
7.

Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny
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8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-á seznámen/-a a poučen/-a o právu písemně se vyjádřit ve
lhůtě do ……… dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření
sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne
obdržení vyjádření své stanovisko.
V ………dne ………

V ………dne ………

…………………………………………….

…………………………………………….

(jméno, příjmení
kontrolní skupiny)

Rozdělovník:

a

podpis

vedoucího (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné
jednat za kontrolovaný subjekt)

Výtisk č. 1 – ( název kontrolovaného subjektu)
Výtisk č. 2 a 3 - ……………… výbor zastupitelstva Ústeckého kraje
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Příloha č. 2 k usnesení č. 10/6Z/2005
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
k rukám PhDr. Lubomíra Zaorálka, předsedy Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Návrh
zastupitelstva Ústeckého kraje
na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské
komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické
komoře, ve znění pozdějších předpisů

Obsah:
Návrh zákona ................................... 2
Důvodová zpráva ............................. 4

2
Návrh
zastupitelstva Ústeckého kraje
na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje podává tento návrh zákona:
ZÁKON
ze dne

2005,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb.,
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb.,
zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb.,
zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 15 se slova „a pohotovostní služby“ zrušují.
2. V § 20 odst. 3 se za slova „návštěvní službu“ vkládají slova „a pro registrované
i ostatní pojištěnce též pohotovostní službu“.
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ČÁST DRUHÁ
Čl. II
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
ve znění ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona 121/2004 Sb. a zákona č. 480/2004
Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za slova „lázeňskou, léčebnou“ vkládají slova „ , pohotovostní“.
2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „pohotovostní služby včetně lékařské služby první
pomoci“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Čl. III
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) organizují pohotovostní službu prostřednictvím svých členů splňujících odbornou
způsobilost.“.
2. V § 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno k), které zní:
„k) vyžadovat od svých členů, kteří jsou odborně způsobilí, účast na výkonu služeb v rámci
pohotovostních služeb, které organizují.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. IV
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
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Důvodová zpráva
I.
V souladu s ust. § 86 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se úvodem
předkládá znění těch částí platných zákonů, jichž se novelizace týká, s vyznačením
navrhovaných změn. Nově vkládaný text je vyznačen tučným písmem a podtrženě. Text
vypouštěný bez náhrady je uveden v kulatých závorkách a je napsán kurzívou.
Ust. § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů:
„§ 15
(15) Ze zdravotního pojištění se hradí péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě
nemocné. Zdravotní péče poskytovaná v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích
se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná
služba27) (a pohotovostní služby) s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.“
Ust. § 20 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů:
„§ 20
(3) Registrující lékař je povinen zajišťovat zdravotní péči o registrované pojištěnce;
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost je povinen zajišťovat pro registrované
pojištěnce též návštěvní službu a pro registrované i ostatní pojištěnce též pohotovostní
službu.“
Ust. § 3 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních:
„§ 3
(1) V nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou,
diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou, pohotovostní a lékárenskou.
V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování
prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě
nemocných.“
Ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních:
„§ 5
(2) Nestátní zařízení je dále povinno:
e) uzavřít smlouvu s krajem příslušným k vydání rozhodnutí o oprávnění, jestliže o to
požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, a na jejím základě se
v únosné míře 5a) podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb, zejména
(pohotovostní služby včetně lékařské služby první pomoci,) zdravotní péče při hromadných
nehodách, otravách a přírodních katastrofách, nařízených šetření, prohlídek a opatření
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, prohlídek a posuzování zdravotní
způsobilosti osob (např. v odvodním řízení, na vyžádání státních orgánů apod.).“

5

Ust. § 2 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

„§ 2
(1) Komory
dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou
a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského,
stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů,
posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů
chrání profesní čest svých členů,
vede seznam členů,
organizují pohotovostní službu prostřednictvím svých členů splňujících odbornou
způsobilost.“

(2) Komory jsou oprávněny
a) účastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů, při tvorbě cen léků, léčivých
přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami,
b) účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
c) stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce
odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních
zdravotnických zařízeních,
d) vydávat osvědčení o splnění podmínek podle písmena c),
e) řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s odstavcem 1 písm. a),
f) uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
g) vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,
h) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékařů, stomatologů a lékárníků,
ch) účastnit se provádění specializačních zkoušek,
i) vydávat pro členy komor závazná stanoviska k odborným problémům poskytování
zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu,
j) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zvláštní zákon,
k) vyžadovat od svých členů, kteří jsou odborně způsobilí, účast na výkonu služeb
v rámci pohotovostních služeb, které organizují.“

II.
1. principy nové právní úpravy:
Cílem navrhovaného zákona je přenést zodpovědnost za zabezpečení výkonu
pohotovostní služby (rozhodování o její organizaci a způsobu jejího zajištění) na samosprávný
orgán – Českou lékařskou komoru, zřízenou zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské
komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění, která
sdružuje všechny lékaře. Dále konečně zamezit tomu, aby pohotovostní péče byla nadále
hrazena z rozpočtů obcí či krajů a přenést financování této lékařské péče na zdravotní
pojišťovny a povinnost výkonu pohotovostní služby na příslušné registrující lékaře (praktické
lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost, ev. další ambulantní specialisty
odborně způsobilé).
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2. zhodnocení platného právního stavu:
Platný právní stav je nevyhovující z toho důvodu, že v současnosti není určeno kdo je
za zabezpečení pohotovostní služby odpovědný, kdo ji má zajišťovat, organizovat
a financovat. V současné právní úpravě tato povinnost vyplývá pouze z role zřizovatele,
kterým může být jakýkoliv právní subjekt. Není tedy jednoznačně stanovena povinnost
krajům, zdravotním pojišťovnám, městům a obcím nebo nestátním zdravotnickým zařízením
(praktickým lékařům a dalším zdravotnickým zařízením) zabezpečit poskytování
pohotovostní péče občanům (pojištěncům, registrovaným pacientům).
3. vysvětlení nezbytnosti nové úpravy:
Organizace a finanční zajištění poskytování pohotovostní péče byla do 31.12.2002
povinností příslušných Okresních úřadů. Kraje, ev. města a obce po jejich zániku od 1.1.2003
organizují a finančně zajišťují pohotovostní péči pouze na základě "zvykového" práva,
protože při převodu výkonu činností prováděných Okresními úřady nebyla činnost z oblasti
zabezpečení pohotovostní péče ze zákona převedena krajům, městům a obcím, ani přímým
poskytovatelům zdravotní péče (příslušným nestátním zdravotnickým zařízením). Na základě
ustanovení §5, odst. 2, písm. e), zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních, v platném znění, mohou kraje pouze vyzvat příslušné lékaře
ke splnění jejich povinnosti, určené nestátním zdravotnickým zařízením a zapojení se
do výkonu pohotovostní péče. Jejich účast však není podle současného právního stavu
vymahatelná a je tak realizována pouze prostřednictvím uzavřené smlouvy, především
obchodního typu, obsahující podmínky stanovené vzájemnou dohodou smluvních stran. Výše
citované ustanovení zák. č. 160/1992 Sb. má tedy v reálných podmínkách pouze deklaratorní
význam, protože lékaře, vystupující v roli samostatných obchodních subjektů, nelze při
současné legislativní úpravě postihnout za neplnění jejich povinnosti, neboť jim postačí
deklarovat ochotu uzavřít smlouvu, ale pouze za jimi navrhovaných podmínek.
Změna právní úpravy obsahuje návrh na přenesení povinnosti za zabezpečení
pohotovostní péče na příslušné lékaře, kteří jsou v běžné praxi poskytovateli primární
zdravotní péče a také při poskytování pohotovostní péče jsou po odborné stránce jedinými
subjekty odpovědnými za její kvalitu a rozsah. Došlo by tak ke sloučení obou rolí lékařů
a posílení jejich odpovědnosti za kvalitu poskytování zdravotní péče v primární oblasti,
do které je především v případě pohotovostní péče zasahováno dalšími subjekty, podílejícími
se na organizaci a financování této péče. Zároveň by došlo k narovnání v oblasti financování
zdravotní péče ze systému zdravotního pojištění, v souladu se zněním §13 odst. 2. písm. b)
a §28 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, v platném znění), které je sice hrazeno pojištěnci nepřetržitě, po celou
dobu trvání zdravotního pojištění, ale primární zdravotní péče se mu, prostřednictvím smluv
uzavřených mezi zdravotními pojišťovnami a příslušnými lékaři, dostává pouze v rozsahu
příslušné ordinační doby. Poskytování pohotovostní péče je pak hrazeno dalšími finančními
prostředky, především z rozpočtů krajů, resp. měst a obcí, které ale ve skutečnosti v závislosti
na systém rozpočtového určení daní jednotlivým krajům hradí tento pojištěnec podruhé
a tento druh zdravotní péče se tak stává luxusní službou, prakticky za dvojí úhradu. Uvedené
změny jsou obsaženy v návrhu na úpravu zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění
a č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění.
Dále změna právní úpravy obsahuje návrh na posílení role profesních oborových
sdružení příslušných lékařů, které již dnes dozorují nad svými členy v oblasti odborného
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poskytování zdravotní péče jejich pacientům. Dle platného znění §1 zák. č. 220/1991 Sb.,
o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
v platném znění, vykonávají tuto roli Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora
a Česká lékárnická komora, protože členství v těchto komorách je povinné pro příslušné
odborníky po dosažení potřebného vzdělání. Uvedená změna je obsažena v návrhu na úpravu
znění § 2, odst. 1. a odst. 2., citovaného zákona č. 220/1991 Sb.
Tato změna je plně v souladu i s dalšími ustanoveními §2 odst. 2 tohoto zákona a dále
§17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, v platném znění, kdy komory mají již dnes ze zákona oprávnění účastnit
se jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o tvorbě sazebníků, které souvisejí s výkony
zdravotní péče, tvorbě cen léčiv a zdravotnických prostředků. Lékařům je tak umožněno
jednání o odpovídajícím finančním ohodnocení lékařských výkonů, tak aby byl zajištěn
neztrátový provoz pohotovostní služby, protože dle tohoto návrhu by si službukonající lékař
zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostní služby vykazoval na své jméno.
V současné době jsou výkony provedené v rámci systému poskytování zdravotní
péče finančně ohodnoceny prostřednictvím Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
ve znění pozdějších předpisů.
Návrh na právní úpravu v oblasti poskytování pohotovostní péče se snaží zjednodušit
související administrativní činnosti. Zabezpečení a organizace pohotovostní péče bude pouze
v kompetenci komory, zdravotních pojišťoven a příslušného provozovatele pohotovostní
služby a již zde nebude nutnost zapojení se místní samosprávy a tím také odstranění možného
vlivu na kvalitu a rozsah poskytování péče. O které tak budou rozhodovat pouze příslušné
odborné organizace, které jsou již podle současné právní úpravy dohlížiteli nad kvalitním
vykonáváním lékařské profese.
4. předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní
rozpočet:
Navrhovaná úprava neklade žádné nároky na státní rozpočet ani rozpočet místních
samospráv. Financování poskytování pohotovostní péče by probíhalo pouze prostřednictvím
systému veřejného zdravotního pojištění, bez závislosti na další dodatečné finanční zdroje
a rozpočty místních samospráv.
5. zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy
a s ústavním pořádkem České republiky:
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy
a s ústavním pořádkem České republiky.
V Ústí nad Labem, dne 29. 6. 2005

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
zastoupené hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem

Příloha č. 3 k usnesení č. 17/6Z/2005
Název příjemce
Obec Brodec
Obec Merboltice
Obec Opočno
Obec Lišany
Obec Janov
Obec Nezabylice
Obec Polerady
Obec Drahobuz
Obec Okounov
Obec Evaň
Obec Veselé
Obec Křesín
Obec Zbrašín
Obec Pnětluky
Obec Horní Habartice
Obec Františkov nad Ploučnicí
Obec Kostomlaty pod Řípem
Obec Kleneč
Obec Lovečkovice
Obec Malá Veleň
Obec Heřmanov
Obec Dolní Habartice
Obec Travčice
Obec Ludvíkovice
Obec Verneřice
Obec Žitenice
Obec Meziboří
Obec Černěves
Obec Bořislav
Obec Ploskovice
Obec Líšťany
Obec Račiněves
Obec Velké Žernoseky
Obec Nové Dvory
Obec Rybniště
Obec Háj u Duchcova
Město Jílové
Město Osek

Adresa
Brodec 36, 440 01 Brodec
Merboltice č.p. 53, 405 02 Děčín
Opočno č.p. 62, 440 01 Louny
Lišany č.p. 34, 440 01 Louny
Janov čp. 190, 407 14 Janov
Nezabylice, 430 02 Chomutov
Polerady, 434 01 Most
Drahobuz č.p. 35, 411 45 Úštěk
Okounov 64, 431 51 Klášterec n. Ohří 1
Evaň čp. 27, 411 17 Libochovice
Veselé 153, 405 02 Děčín 2
Křesín 77, 411 17 Libochovice
Zbrašín č.p. 23, 440 01 Louny
Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny
Horní Habartice, 405 02 Děčín 2
Františkov n.Pl. 79, 407 23 Františkov n.Pl.
Kostomlaty pod Řípem č.p. 90, 413 01 Roudnice n.L.
Kleneč, 413 01 Roudnice n.L.
Lovečkovice 40, 411 45 Úštěk
Malá Veleň č.p. 46, 405 02 Děčín 2
Heřmanov č.p.13, 405 02 Děčín
Dolní Habartice č.p. 178, 405 02 Děčín 2
Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice
Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Pohořanská 118, 411 41 Žitenice
nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
Černěves, 413 01 Roudnice nad Labem
Bořislav 20, 415 01 Bořislav
Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
U Svatého Jána 100, 440 01 Louny
Račiněves, 413 01 Roudnice nad Labem
412 01 Velké Ženoseky
Nové Dvory čp.5, 413 01 Roudnice nad Labem
Rybniště čp. 33, 407 51 Rybniště
Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Zahradní 246, 417 05 Osek

1

IČO
831 778
555 959
556 386
556 343
556 025
673 170
266 132
526 053
262 056
526 118
555 908
263 842
556 491
556 394
555 932
555941
263 826
263 800
263 982
525 049
261 327
555 924
264 504
831 964
261 742
264 725
266 086
832 561
266 248
264 164
831 824
264 261
264 610
264 113
524 212
266 302
261 408
266 558

Dotace
76 000 Kč
110 000 Kč
122 000 Kč
142 000 Kč
62 000 Kč
132 000 Kč
160 000 Kč
105 000 Kč
200 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
182 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
120 000 Kč
145 000 Kč
200 000 Kč
56 000 Kč
102 000 Kč
200 000 Kč
140 000 Kč
132 000 Kč
172 000 Kč
130 000 Kč
180 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
77 000 Kč
200 000 Kč
53 000 Kč
85 000 Kč
200 000 Kč
80 000 Kč
111 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
76 000 Kč

Příloha č. 4 k usnesení č. 18/6Z/2005

Seznam akcí navržených k financování v rámci GS CZ.04.1.05/1.1.23.1 - drobní podnikatelé
číslo
žadatele

celkový rozpočet
3 270 000

3 270 000

1 667 700

1 144 500

457 800

3 270 000

49,00%

73,53% ANO

Polyfunkční objekt,Pražská 2952, Varnsdorf

9 064 290

8 924 290

5 924 290

2 142 857

857 143

8 924 290

33,62%

64,71% ANO

1328 INKOD - KOVO s.r.o.

Nákup kovoobráběcích strojů a vytvoření
výukového plánu pro učně odborného učiliště
Jirkov

3 037 744

2 507 289

1 278 718

877 551

351 020

2 507 289

49,00%

67,93% ANO

1173 SAPHO ASSISTANT s.r.o.

Distribuční centrum Ústí nad Labem

2 391 900

2 010 000

1 025 100

703 500

281 400

2 010 000

49,00%

64,99% ANO

1326 Soňa Fišerová

Myčka osobních automobilů
Rozšíření vlastního výrobního zázemí pro výrobu
kartonáže
Pořízení mobilního zařízení na zpracování
kovového odpadu
Výstavba prodejny a servisu motorových
dorpavních prostředků

5 358 142

4 502 640

2 296 346

1 575 924

630 370

4 502 640

49,00%

64,29% ANO

3 953 180

3 322 000

1 695 000

1 161 678

465 322

3 322 000

48,98%

64,01% ANO

8 523 100

8 338 100

5 338 100

2 142 000

858 000

8 338 100

35,98%

60,92% ANO

49,00%

60,50% ANO

4 334 300

3 234 300

1 649 493

1 188 605

396 202

3 234 300

39 932 656

36 108 619

20 874 747

10 936 615

4 297 257

36 108 619

25 714 290

10 285 716

14 777 675

5 988 459

alokace 1.výzva
zbývající alokace z 1. výzvy
v 2. výzvě přizpůsobit lépe podmínky
pro drobné podnikatele - rozšíření OKEČ
doporučená minimální hranice pro uzavření smlouvy o financování - 60% procentních bodů ze 100 možných

body

navržen k financování
ANO/NE

1340 Michael Šatník

1321 JUDr. Jiří Sýkora
CELKEM

celkem

kontrola veř.
podpora

Název projektu
Vybudování truhlářského provozu

1442 Jaroslav Závorka

příspěvěk EU

KRAJ
Navrhovaná
dotace

Název žadatele
1172 Vasilina Kinčová - JIVAS

1379 SAPRIL s.r.o.

celkové UN

soukr.spolufi
nancování

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/6Z/2005

Seznam akcí navržených k financování v rámci GS CZ.04.1.05/1.1.24.1 - malí a střední podnikatelé

p.č.

r.č.CI

r. č.
MONIT GS

15 UL-M-1-008

1337 MSP TEMAG s.r.o.

Název projektu
Vybudování podnikatelského areálu
Navýšení výrobních kapacit pomocí modernizace technologie
obrábění speciálních svařenců

4 UL-M-1-009

1295 MSP F+R+K s.r.o,

výstavba podnikatelského areálu

17 UL-M-1-032

1350 MSP ZAK - KOVOVÝROBA s.r.o.

Pořízení nové technologie

11 UL-M-1-018

1325 MSP Silnice Žatec s.r.o.

18 UL-M-1-028

1360 MSP AUTO HRUBÝ s.r.o

6 UL-M-1-030

Název žadatele

1314 MSP MULTITECHNIK

1317 MSP S a S Most s.r.o.

CELKEM
alokace 1. výzva

24 994 605

celkové UN
24 994 605

soukr.
spolufinancování

příspěvěk EU

KRAJ,
Navrhovaná
dotace

celkem

kontrola
veř.
podpora

body/průměr

navržen k
financování

Poznámka

12 994 605

8 571 429

3 428 571

24 994 605

48,01%

75,49%

ANO

navržen k uzavření Smlouvy

ANO

navržen k uzavření Smlouvy

ANO

navržen k uzavření Smlouvy

ANO

navržen k uzavření Smlouvy

19 300 000

19 300 000

9 843 000

6 755 000

2 702 000

19 300 000

49,00%

22 576 170,50

22 576 170,50

12 376 170,50

7 285 714

2 914 286

22 576 171

45,18%

8 568 000

7 200 000

3 672 000

2 520 000

1 008 000

7 200 000

49,00%

74,51%
73,81%
70,87%

Modernizace technologického zařízení pro výrobu živičných směsí

25 755 000

25 755 000

13 755 000

8 571 429

3 428 571

25 755 000

46,59%

67,79%

ANO

navržen k uzavření Smlouvy

Výstavba značkového autosalonu a autoservisu Citroen Most

29 175 230

24 517 000

12 517 000

8 571 429

3 428 571

24 517 000

48,95%

67,51%

ANO

navržen k uzavření Smlouvy

130 369 006

124 342 776

65 157 776

42 275 001

16 909 999

124 342 776

ANO

navržen k uzavření Smlouvy s částečnou finanční
alokací ve výši 5 480 109 Kč (zdroje EU) a 2 192 045 Kč
(kraj) a jako náhradník na profinancování projektu v
požadované výši

CELKEM

9 UL-M -1-026

celkový rozpočet

Výstavba a rekonstrukce reprezentativního sídla a prostor pro
obchodní činnost společnosti S a S Most spol. s r.o.

24 059 194

20 217 810

11 817 810

6 000 000

2 400 000

47 755 110
47 755 110

19 102 044
19 102 044

20 217 810

41,55%

62,61%

Příloha č. 6 k usnesení č. 19/6Z/2005

Projekty navržené k financování
Opatření 3.2 - 1. výzva
Grantové schéma: Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje
Projekt (řazeno podle pořadí
dosažených vážených bodů)

Žadatel

Centrum rodiny v tísni
Oblastní charita Most
Zaměstnávání hadicapovaných osobMěsto Chomutov
digitalizace archivu
Zpracování komunitního plánu města
Město Kadaň
Kadaně
CELKEM

Adresa

IČO

Jilemnického 2457, Most, PSČ
43401
70828920
Zborovská 4601, Chomutov, PSČ
43028
00261891
Mírové nám. 1, Kadaň, PSČ
43201
00261912

Vážené
body

Rozpočet
akce

Uznatelné
náklady

82,96 1 990 598,00 1 990 598,00

Dotace z
krajského
rozpočtu

Zdroje stát

Zdroje
žadatel

1 592 478,00

199 060,00

199 060,00

0,00

699 918,00

559 934,40

0,00

55 993,40

83 990,20

480 456,50
480 456,50
3 170 972,50 3 170 972,50

384 365,00
2 536 777,40

0,00
199 060,00

80,93
78,7

Finanční zdroje z
ESF

699 918,00

38 436,50 57 655,00
293 489,90 141 645,20

Projekty navržené k vyřazení
Projekt (řazeno podle pořadí
dosažených vážených bodů)

Žadatel

Komunitní plán města Děčína
Město Děčín

Adresa

IČO

Mírové náměstí 1175/5, Děčín,
PSČ 40538
00261238

Vážené
body

58,15

Rozpočet
akce

Uznatelné
náklady

736 500,00

736 500,00

Finanční zdroje z
ESF

589 200,00

Dotace z
krajského
rozpočtu

0,00

Zdroje stát

58 920,00

Zdroje
žadatel

88 380,00

Příloha č. 7 k usnesení č. 20/6Z/2005

Projekty navržené k financování
GS pro podporu regionální infrasturktury CR v ÚK pro malé a střední podnikatele
poř. Projekt (řazeno podle pořadí
č.
dosažených vážených bodů)

žadatel

adresa

Mezinárodní veřejný přístav
Píšťany,s.r.o.

Vladimír Mužík, Most

Píšťany 88, 411 01
Píšťany
Údolní 45, 411 45
Úštěk
Moskevská 1/14, 43451
Most
Mezihoří 41, 430 01
Chomutov
Okounov 65, 43163
Perštejn
Výsluní 230, 431 86
Chomutov
Brněnská 1776/408,
434 01 Most

Sportcentrum-Restaurace
koupaliště s.r.o.

9.května 46, 408 01
Rumburk

16 Objekt služeb v Píšťanech
Dovybavení Sportcentra HARIS v
HARIS s.r.o.
4 Úštěku
Sportoviště a herní plochy ubytovny
Emeran 1860, s.r.o.
12 Emeran
Středisko venkovské turistiky
Josef Venc
1 Blatno
18 Hospodářský dvůr Pernštejn
6

Ranč Oáza-rozšíření kapacity

10 Penzion "Eden" Most-Vtelno
CELKEM
Náhradník
Sportcentrum Rumburk-rozšíření
7 ubytování

Jaroslav Oršuliak
Věra Lacmanová-ranč Oáza

IČ

v rámci 1.výzvy bylo k dispozici celkem 105.561 483 Kč:

vážené
rozpočet akce
body

uznatelné
náklady

požadovaná dotace
z EU
kraje

SR

vlastní zdroje

25441825

72,30

33 201 689,00

27 900 579,00

9 765 000,00

3 906 000,00

0,00

14 229 579,00

40229874

70,16

13 447 000,00

11 300 000,00

3 955 000,00

1 582 000,00

0,00

5 763 000,00

25045822

68,20

4 237 625,00

4 237 625,00

1 483 169,00

593 267,00

0,00

2 161 189,00

16950119

67,70

29 415 600,00

28 116 000,00

9 840 600,00

3 936 240,00

0,00

14 339 160,00

13491962

66,72

19 108 150,00

16 057 269,00

5 620 044,00

2 248 018,00

0,00

8 189 207,00

47757825

65,25

2 686 994,00

2 130 247,00

745 586,00

298 235,00

0,00

1 086 426,00

15679519

64,26

2 142 262,00
104 239 320,00

2 142 262,00
91 883 982,00

749 792,00
32 159 191,00

299 917,00
12 863 677,00

0,00
0,00

1 092 553,00
46 861 114,00

48293792

61,15

26 000 000,00

26 000 000,00

9 100 000,00

3 640 000,00

0,00

13 260 000,00

Dotace z ERDF
36 947 569

dotace z kraje
14 779 028

vlastní zdroje
53 837 886

Příloha č. 8 k usnesení č. 21/6Z/2005

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Ústeckého kraje na individuální projekt v rámci SROP

Opatření

3.1.

Žadatel

IČ

Projekt

Střední odborné
Centrum moderních technologií
učiliště služeb, Litvínov- 555584
nejenom pro truhláře
Hamr
celkem

Celkové
uznatelné
náklady

finanční zdroje
Národní zdroje dle žádostí
ERDF

celkem

požadovaná
ostatní
obce- žadatel státní rozpočet
zdroje
dotace po kraji

2 199 840,00

1 759 872,00 439 968,00

263 981,00

2 199 840,00

0,00
1 759 872,00 439 968,00

263 981,00

175 987,00
0,00

175 987,00

Navrhovaná
dotace z
kraje

263 981,00
0,00

263 981,00

Příloha č. 9 k usnesení č. 24/6Z/2005
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji pro rok 2005
vyhlašuje odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje, ve spolupráci
s Komisí zemědělství Rady Ústeckého kraje. Program se řídí ustanoveními „Směrnice společenství
pro státní pomoc v sektoru zemědělství 2000/C 28/02 (dále jen Směrnice), a dále ustanoveními
„Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústecké kraje fyzickým nebo právnickým
osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje“ (dále jen „Zásady“), není-li výslovně
stanoveno odlišně.
Předměty podpory
Dotační titul č. 1: Management zemědělské informovanosti a rozvoj zemědělské spolkové činnosti
Dotační titul je v souladu s článkem 14 Směrnice
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.
(Podpora provozu středisek Krajského agrárního informačního centra, které budou zajišťovat
informovanost zemědělských subjektů všech skupin o povinnostech vyplývajících z legislativy EU, o
nejlepších dostupných technikách, trendech marketingu, možnostech odbytu, budou zajišťovat činnost
burzy možností, nabídek a potřeb zemědělců Ústeckého kraje a vytvářet podmínky pro možnost
využití finančních prostředků z vnějších finančních zdrojů pro projekty využití potenciálu zemědělských
činností a, zemědělského majetku, ale i venkovských oblastí Ústeckého kraje. /Dotační programy MŽP
ČR, MZe ČR, MMR ČR, SFŽP ČR, EU, Norska – EHP a Švýcarska/ a budou zajišťovat pomoc
zemědělcům při tvorbě kvalitních projektů pro čerpání finančních podpor z vnějších zdrojů.)
1.2. Podpora rozšířených funkcí zemědělských odbytových družstev pro zemědělce a zemědělské
společnosti se sídlem v Ústeckém kraji, zakládání jejich středisek v Ústeckém kraji a pořádání
odborných seminářů, porad a kurzů
(Podpora činností zemědělských odbytových družstev směřujících k vyššímu a efektivnějšímu
zapojení zemědělských subjektů Ústeckého kraje do jejich činností, především činností směřujících
k zajištění udržitelného odbytu jednotlivých komodit zemědělské výroby, za nelikvidační odbytové
ceny, a to formou pomoci zemědělským subjektům při úhradě vstupních poplatků do zemědělských
odbytových družstev, případně k pomoci úhrady provozních a osobních nákladů spojených s činností
zemědělských odbytových družstev cíleně zaměřených na podporu zemědělců Ústeckého kraje,
především v oblasti pořádání odborných seminářů, porad a kurzů.)
Dotační titul č.2: Podpora zlepšování kvality zemědělských orných půd
Dotační titul je v souladu s článkem 5 Směrnice.
2.1. Podpora udržitelného zlepšování kvality zemědělských orných půd aplikací kompostů na
poškozených půdách v Ústeckém kraji.
(Podpora aplikace kvalitních kompostů do strukturálně postižených zemědělských půd na území
Ústeckého kraje.)
2.2. Podpora udržitelného zlepšování kvality zemědělských orných půd podporou protierozních
opatření navržených a realizovaných k ochraně zemědělských půd.
(Podpora zajištění přípravy, realizace a údržby protierozních opatření, větrolamů, protierozních pásů
a průlehů, budování remízků a interakčních prvků v krajině.)

Dotační titul č.3: Propagace zemědělství Ústeckého kraje
Dotační titul je v souladu s článkem 14 Směrnice.
3.1. Podpora soutěží, vědecké činnosti a rozvoje iniciativy zemědělských programů škol a učebních
oborů sítě školských zařízení na území Ústeckého kraje.
(Podpora posílení stability a perspektiv stávajících zemědělských učebních oborů a zemědělských
učebních programů v síti zemědělsky orientovaných škol Ústeckého kraje, a jejich zatraktivnění pro
mládež, formou pomoci při úhradě nákladů na zlepšení vybavenosti školních statků, nákupu cen do
soutěží mladých zemědělců a souvisejících provozních a osobních nákladů spojených s organizací
školních soutěží a budování školních zemědělsky orientovaných expozic.)
3.2. Podpora expozic zemědělských komodit reprezentujících zemědělství Ústeckého kraje a
chovatelských přehlídek včetně navazujících přednášek a seminářů
(Podpora prezentace výsledků zemědělství na území Ústeckého kraje, prezentace organizací
pomáhajících zemědělcům při zvyšování kvality výroby, skladování a využití zemědělských komodit,
formou podpor při nákladů spojených s prezentací zemědělských subjektů Ústeckého kraje na
výstavách a chovatelských přehlídkách, včetně vhodných doprovodných akcí.)
Dotační titul č. 4: Podpora obnovy zemědělského majetku
Podpora poskytovaná z dotačního titulu 4 musí být v souladu s ustanoveními článku 4 Směrnice.
4.1. Podpora investic do nemovitého zemědělského majetku s cílem zajištění začleňování
zemědělských nemovitostí do urbanismu venkovských oblastí Ústeckého kraje a zajišťování jejich
udržitelného rozvoje (obnova střech, fasád, skladových kapacit, expozic zaměřených na ekologické
zemědělství, ochranu půdy, vody a ovzduší)
(Podpora obnovy plášťů zemědělských budov s cílem zajistit lepší začlenění zemědělských staveb do
urbanismu venkovské zástavby a lepšího využití interiérů stávajících zemědělských objektů, formou
částečné úhrady přímých nákladů projektu – např. obnovu vnějších plášťů budov podle požadavků
orgánů ochrany přírody a krajiny či ochrany památek, využití interiérů stávajících objektů pro projekty
expozic zaměřených na propagaci místních zemědělských komodit, ekologického zemědělství, či
ochranu a obnovu zemědělsky využitelných půd.)
4.2. Podpora obnovy chmelnic pro pěstování krajové odrůdy chmele na území Ústeckého kraje
(Podpora obnovování chmelnic pro pěstování krajové odrůdy chmele na území Ústeckého kraje,
formou částečné úhrady přímých nákladů projektu obnovy chmelnic v tradičních chmelařských
oblastech Ústeckého kraje.)
4.3. Podpora zakládání rodinných včelích farem na území Ústeckého kraje
(Podpora zřizování rodinných včelích farem formou částečné úhrady přímých nákladů na pořízení
včelstev a nezbytného vybavení
4.4. Podpora investic do místního zpracovatelského průmyslu pro zemědělce a společnosti zajišťující
zemědělskou prvovýrobu se sídlem v Ústeckém kraji.
Podporu podle tohoto dotačního programu lze poskytnout pouze za předpokladu zajištění souladu
s ustanoveními článku 4 a článku 10 Směrnice.
(Podpora postupné obnovy zaniklého a zanikajícího zpracovatelského průmyslu, který by byl v přímé
vazbě na zemědělce a zemědělské společnosti zajišťující zemědělskou prvovýrobu formou částečné
úhrady přímých nákladů projektu a nákladů spojených s jeho realizací např. pořízením potřebných
technologií či obnovou nezbytných prostor

Dotační titul č. 5: Podpora ozdravění volně žijící zvěře a včelstev v Ústeckém kraji
Dotační titul je v souladu s článkem 11 Směrnice.
5.1. Podpora opatření pro zlepšení zdravotního stavu volně žijící drobné a srnčí zvěře, včetně podpory
protiparazitálních opatření.

(Podpora opatření směřujících k zlepšení zdravotního stavu především drobné, volně žijící zvěře,
formou částečné úhrady přímých nákladů projektu, jehož nositelem by mohly být okresní organizace
Českomoravské myslivecké jednoty pro vybraná ucelená nejohroženější území.)
5.2. Podpora ozdravění včelstev na území Ústeckého kraje.
Podpora opatření směřujících ke zlepšení zdravotního stavu včelstev na území Ústeckého kraje a
zvýšení jejich odolnosti vůči nejnebezpečnějším chorobám, varroáze a včelího moru, formou částečné
úhrady přímých nákladů na zajištění a aplikaci potřebných léčiv a kontrol
II. Okruhy žadatelů
1) Žadatelem může být subjekt, který
•

má na území Ústeckého kraje sídlo a současně projekt, o jehož podporu je žádáno, bude
realizován na území Ústeckého kraje;

•

nemá sídlo na území Ústeckého kraje, avšak projekt, o jehož podporu je žádáno, bude
realizován na území Ústeckého kraje.

•

žadatel musí splňovat požadavky ustanovení článku 3 Směrnice.

2) Žadatelem o podporu může být :
•
•
•

obchodní společnosti nebo družstva provozující zemědělskou výrobu a soukromě
hospodařící rolníci
občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, založené s cílem podpory zemědělské výroby, její kvality a
marketingu.
zájmové profesní svazy zemědělců a zemědělských subjektů, pokud jsou registrovány
podle zvláštních právních předpisů a mají svoje identifikační číslo a své sledovatelné
účetnictví

•

obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

•

církev, náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů

•

obec nebo svazek obcí dle zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

•

školy a další příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

•

příspěvková organizace dle zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů

•

fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí veřejně prospěšnou činnost. ve smyslu
Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

III. Forma podpory
Forma podpory je stanovena jako účelová dotace.
IV. Spoluúčast žadatele, minimální výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele činí 30 % celkových vynaložených nákladů u dotačních programů 1.2.,
2.1., 2.2., 3.1., 5.1., a 5.2., a 50% u dotačních programů 1.1., 3.2., a 60 % u dotačních programů 4.1.,
4.2., 4.3., 4.4. V souladu s ustanoveními článku 4 Směrnice lze u programu 4.1,4.2,4.3 a 4.4

poskytnout dotaci až do výše 50 % v případě žádostí méně příznivých oblastí, definovaných v článku
17 Nařízení k rozvoji venkova.
Minimální výše dotace není stanovena.
V. Způsob, termín a místo podání projektů
Žádost o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1 Programu) spolu se všemi přílohami doručí žadatel
v zalepené obálce označené textem “Dotace v rámci Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji pro rok 2005“ na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádost s projektem musí být doručena poštou nebo do podatelny pošty na Krajském úřadu v Ústí nad
Labem nejpozději do 15.8.2005
Žádost bude předložena v písemné a elektronické podobě.
Doručené obálky budou otevřeny najednou až po uvedeném termínu. Žádost včetně veškerých příloh
musí být zpracována v českém jazyce. Žádost musí být psána čitelně.
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, na
předepsaném formuláři podle přílohy č. 1 Programu, obsahují všechny povinné a zvláštní přílohy, a
jsou bez dalších formálních nedostatků.
Formálně nesprávné projekty nebudou posuzovány.
VI. Požadovaný obsah projektů
1) Řádně vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy č. 1.
2) Povinné přílohy žádosti dle bodu 3.3 čl.V. Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území
kraje. Přílohy č. 6) - 9) Zásad je možné nahradit čestným prohlášením s tím, že příslušné doklady
budou dodány žadatelem v průběhu hodnocení a výběru projektů, a to k výzvě administrujícího
odboru.
3) Zvláštní přílohy:
• čestné prohlášení o zajištění finanční spoluúčasti žadatele
• položkový rozpočet projektu
• vyžaduje-li to povaha projektu (zejména projekty přiřaditelné k dotačnímu titulu č.4 ): doklad o
vlastnictví či nájmu k pozemkům,objektům či souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření,
vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření orgánů místní samosprávy atp.
• detailní věcné a technické podrobnosti projektu, o jehož podporu je žádáno (textová část,
mapové podklady, projektová dokumentace apod.)
VII. Způsob hodnocení projektů
Do výběrového řízení budou přijaty pouze ty projekty, které byly spolu se žádostí (viz příloha č. 1)
dodány v požadovaném termínu, obsahují povinné a zvláštní přílohy a jsou bez dalších formálních
nedostatků.
Náležitosti projektu musí být vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno jejich
hodnocení. Musí být uveden dostatek podrobných údajů, zajišťujících srozumitelnost projektu,
zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout a
význam navrhovaného projektu pro cíle programu.
Projekty bude hodnotit Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje a doporučovat přiznání dotace
v případě, že projekty budou v souladu s ustanoveními Směrnice. U projektů, u kterých nelze
jednoznačně stanovit soulad s ustanoveními Směrnice (například na podporu vztahující se k oblasti
včelařství, na které se tato Směrnice nevztahuje) bude doporučovat případné vystavení objednávky
Ústeckého kraje na provedení služeb ve veřejném zájmu. Objednávky by byly vystavovány výhradně
na organizační jednotky příslušných oborových komoditních svazů (Český svaz včelařů).

Na základě doporučení Komise zemědělství vydá příslušný orgán Ústeckého kraje rozhodnutí o
poskytnutí dotace, případně uzavře odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje v mezích svých kompetencí příslušné smlouvy o zajištění služeb ve veřejném zájmu.
VIII. Oznámení o přidělení dotace
Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce krajského úřadu a webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového řízení budou
písemně (popř.elektronickou poštou) vyrozuměni odborem životního prostředí a zemědělství o
výsledku řízení.
IX.Smluvní zabezpečení
Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace
v rámci Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji pro rok
2005“.
X. Způsob financování podpory
1) Dotace bude příjemci vyplácena průběžně, na základě předložení účetních dokladů, až do
schválené výše dotace.
2) Dotace může být příjemci vyplacena zálohově do výše 50% přiznané dotace do 14ti dnů po
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, s doplatkem po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.

XI. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu,
nejpozději však do 31. prosince roku, v kterém byla ukončena realizace projektu. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace její příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze kterého mu
byly prostředky poskytnuty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení
závěrečné zprávy.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
• označení příjemce dotace
• číslo dotace
• popis realizace projektu vč. dodržování harmonogramu
• kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu
• přínos projektu pro cílové skupiny
• celkové zhodnocení projektu
• vyúčtování poskytnuté dotace
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové články,
plakáty, prezenční listiny apod.). Doplňkovou strukturu závěrečné zprávy (průběžné zprávy) stanoví
podle potřeby odpovědný odbor krajského úřadu.
Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat:
• přehled příjmů a výdajů projektu
• přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle schváleného rozpočtu
Ve výjimečných případech poskytnutí dotace bez předložení dokladů příjemce doloží vyúčtování
poskytnutého dotace kopiemi prvotních účetních dokladů a pracovních smluv, objednávek a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci projektu.
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu příslušné vyúčtování a nevrátí
nevyčerpané prostředky, posoudí administrátor Programu důvody a může rozhodnout o prodloužení
termínu vyúčtování, maximálně však o 10 dnů. Pokud tak příjemce dotace neučiní ani ve stanoveném
náhradním termínu, bude kraj vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného
ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace.

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky
jejich příjemce poukáže zpět na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to nejpozději do 7
kalendářních dnů od uplynutí termínu pro předložení závěrečné zprávy.
XII. Časový rámec programu pro rok 2005
Vyhlášení (zveřejnění) programu: 07/2005
Příjem žádostí : 08/2005
Hodnocení projektů: 08/2005
Schválení projektů radou :09/2005
Schválení projektů zastupitelstvem :09/2005
Zveřejnění výsledků: do 09/2005
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování: do 12/2005
Závěrečné vyhodnocení programu : 01/2006

Příloha č. 1 k Programu směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji v roce 2005
Ž ÁDOST O DOTACI V R ÁM CI PROGRAM U:

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji
pro rok 2005

IDENTIFI KACE PROJEKTU
1. N ÁZE V PROJ EKT U:
2. ŽADAT EL

2a) H LAVN Í ČI NNOST ŽADATELE

2b) IČ ( u osob fyzických datum naroz ení ):
3. SÍ DLO

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

6. ZODPOVĚDN Á OSOB A:
7. ADRES A pro
kom unikaci :

ÚČEL PROJEKTU A JEHO POPI S
10. VĚ CN Ý OBSAH PROJEKTU:
11. CÍL – ÚČEL PROJ EKT U:
12. CÍLOVÁ S KUPI N A:
13. PŘÍN OS PROJ EKT U:

PŘIPRAVENOST PROJEKTU
14. POŽ ADO VAN Á DOT ACE CELKEM
z toho:
a)
b)

nákup materiálu
nákup služeb
-

výkony pošt a telekomunikací

-

pronájmy s výjimkou leasingu

-

služby spojené s pronájmem

-

ostatní služby

c)

cestovné se samostatným vyčleněním zahraničních cest

d)

osobní náklady

e)

-

mzdy včetně odvodů

-

ostatní platy za provedenou práci

věcné dary (pouze u soutěží pro děti a mládež)

15. VL ASTNÍ ZDROJE PŘEDKL ADATELE PROJEKTU
16. OSTATNÍ ZDROJ E
17. CELKO VÉ NÁKL ADY PROJE KTU
18. ZAH ÁJENÍ PROJ EKT U (M M/RRRR):
19. DOKON ČEN Í PROJEKTU (MM/RRRR):
20. PŘÍLOH Y: ( povinné příl ohy dl e Zás ad dotač ní pol iti ky ÚK)

21. SPOL UPRACUJ ÍCÍ I NSTI TUCE A OR GAN IZACE:

Datum:

Razítko a podpis zodpovědné osoby:
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Časový rámec vyhlášení a realizace „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí v Ústeckém kraji“ v roce 2005
Postupný krok

Časový rámec

Odpovědný subjekt

Vyhlášení (zveřejnění)
programu

07/2005

KÚ ÚK, odbor ŽPZ

Příjem žádostí

Průběžně do 08/2005

KÚ ÚK, odbor ŽPZ

Hodnocení projektů

Průběžně do 09/2005

Komise zemědělství Rady
ÚK. Případně u dotačního
programu 3, pro žadatele –
školská zařízení zajišťující
zemědělskou výuku – pro
navrhovanou výši dotace
nad 200 tis. Kč, Komise
zemědělství Rady ÚK ve
spolupráci
s
Výborem
Zastupitelstva
ÚK
pro
výchovu,
vzdělávání
a
zaměstnanost.

Schválení projektů radou

Průběžně do 09/2005

Rada ÚK

Schválení projektů
zastupitelstvem

Průběžně do 10/2005

Zastupitelstvo ÚK

Závěrečné vyhodnocení a
vyúčtování projektů

do 12/2005

KÚ ÚK, odbor ŽPZ ve
spolupráci s EO

Závěrečné vyhodnocení
programu

01/2006

KÚ ÚK, odbor ŽPZ

Příloha č. 11 k usnesení č. 25/6Z/2005

ÚS TE CKÝ KRAJ
Zásady pro používání finančních prostředků
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
(dále jen „Fond VH ÚK“)
Čl. I.
Účel Fondu VH ÚK
1. V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů, § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřídil Ústecký kraj usnesením zastupitelstva č.
19/26/2004 ze dne 04.06.2004 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. Dne 29.06.2005
schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. …………….. tyto zásady pro
používání finančních prostředků Fondu VH ÚK, tak, aby vyhovovaly i pro použití finančních
prostředků účelové rezervy Fondu VH ÚK pro úhradu oprávněných nákladů při realizaci
opatření k odstranění následků vodohospodářských havárií podle § 42 odst. 4) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vodní zákon“) a dále také
pro poskytnutí případné podpory na realizaci neinvestičních opatření činěných při nedostatku
pitné vody a plánování v oblasti zadržování vody v krajině a při tvorbě a údržbě nezbytných
protierozních opatření.
2.

Účelem Fondu VH ÚK je využití příjmů fondu specifikovaných v čl. II těchto zásad pro
naplňování následujících cílů Fondu VH ÚK:

-

podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

-

zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení
pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií,
nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. c) vodního zákona

-

zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajišťování protierozních opatření a opatření
na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami.

opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní na území Ústeckého kraje
zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných událostí a
vodohospodářských havárií a opatření směřujících ke zmírnění jejich následků podle § 42
odst. 4 vodního zákona

Čl. II.
Příjmy Fondu VLH ÚK
1 Příjmy Fondu VLH ÚK tvoří zejména:
a) stanovená část poplatků za odběr podzemní vody na území Ústeckého kraje, vyměřených
Českou inspekcí životního prostředí, podle § 88 zákona o vodách
b) příděl prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši schválené zastupitelstvem kraje
c) příspěvky a dary od jiných subjektů
d) úroky z prostředků Fondu.

1
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Čl. III.
Použití Fondu VH ÚK
1.

Prostředky Fondu VH ÚK lze použít na:
a) podporu investičních akcí výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona,
b)

zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných událostí a
vodohospodářských havárií a opatření směřujících ke zmírnění jejich následků, dle
ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona,

c) zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro
zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí,
vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje
v souladu s ustanovením § 107 písm. c) vodního zákona
d) zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, protierozních opatření a opatření na
snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami,
e) úhradu poplatků spojených s vedením samostatného bankovního účtu.
2. Podporou se rozumí poskytnutí dotace, nebo návratné finanční výpomoci (dále jen „podpora“).

Čl. IV.
Hospodaření s Fondem VH ÚK
1. Správcem Fondu VH ÚK je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
2. Pro finanční hospodaření Fondu VH ÚK je zřízen samostatný bankovní účet, ve kterém je
účetní analytikou odděleno hospodaření s rezervou vodohospodářských havárií podle § 42
odst. 4 vodního zákona, hospodaření podle § 88 vodního zákona a hospodaření s ostatními
finančními prostředky, přidělenými orgány Ústeckého kraje do Fondu VH ÚK a darů a
příspěvků jiných subjektů, poskytnutých do Fondu VH ÚK.
3. Nevyčerpaný zůstatek na tomto bankovním účtu k 31.12. každého kalendářního roku zůstává
k použití Fondu VH ÚK i pro následující účetní období.
4. Povinná rezerva Fondu VH ÚK na úhradu nákladů podle § 42 odst. 4 vodního zákona, je
v souladu s ustanoveními § 42 odst. 4 vodního zákona doplňovaná do výše 10 mil. Kč ročně.
5. O poskytování podpory z Fondu VH ÚK je rozhodováno v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o krajích“), přiměřeně podle Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám schválených usnesením zastupitelstva
kraje č. ……………. dne, ve znění jejich změn a doplňků , s výjimkou použití finančních
prostředků dle § 42 odst. 4 vodního zákona.
6. Správce fondu zveřejňuje rozhodnutí o použití prostředků Fondu VH ÚK na webových
stránkách Ústeckého kraje.
7. Na poskytnutí podpory z prostředků Fondu VH ÚK není právní nárok, s výjimkou opatření
prováděných podle § 42 odst. 4 vodního zákona.
8. Prostředky z Fondu VH ÚK se poskytují žadatelům za podmínek stanovených těmito
zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu VH ÚK .
9. Zabezpečování úhrady nákladů opatření zajišťovaných podle článku III., odstavec 1) písm. b,
řeší článek X těchto zásad.
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10. Žádost o podporu z Fondu VH ÚK se předkládá na předepsaném tiskopise , který je přílohou
č. 1 těchto zásad
11. Povinnými přílohami žádosti dle odst. 10 tohoto článku jsou:
a) ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (výpis z registru ekonomických
subjektů, výpis z obchodního rejstříku apod.) ne starší tří měsíců,
b) kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu,
c) čestné prohlášení žadatele, že nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, v evidenci
pojistného nedoplatky zdravotního a sociálního pojištění, že není v v konkursním řízení,
nebyl na něj podán návrh na prohlášení konkursu, není ve vyrovnacím řízení, není
účastníkem exekučního řízení na straně povinné a že žadatel resp. jeho statutární
zástupce nebyl trestán
d) položkový rozpočet předmětu podpory a návrh finančního krytí navržených opatření.
12. Povinnými přílohami v případě žádosti o podporu investičních akcí jsou dále :
a) projektová dokumentace
b) pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení (je-li vydáno)
c) u drobných staveb sdělení stavebního úřadu k ohlášení stavby, případně souhlasy a jiná
opatření dle zvláštních předpisů
13.

Přílohy dle bodu 12 se v případě žádosti o podporu projektové přípravy výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury nahrazují dokladem o souladu záměru s územně plánovací
dokumentací, případně dokladem o havarijním stavu předmětu žádosti.

14.

Žádosti o podporu lze předkládat průběžně během roku a po vyhodnocení úplnosti podkladů a
souladu předmětu žádosti o podporu s těmito zásadami pro používání finančních prostředků
z Fondu VH ÚK je správce fondu postupuje příslušným orgánům Ústeckého kraje k posouzení
a rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Tiskopis žádosti musí být vyplněn čitelně. Žádost a její přílohy budou předloženy v českém
jazyce.

15.

Čl. V.
Poskytování podpory
1. Správce Fondu posoudí žádost z hlediska formální úplnosti (viz. čl. IV. odst. 14 těchto zásad).
2. Pro další projednávání podané žádosti je podmiňující:
a. soulad s prioritami Ústeckého kraje, které jsou vyhlašovány vždy na příslušný
kalendářní rok formou přílohy těchto zásad
b. regionální hodnocení
c.

soulad s dalšími rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje.

3. Správce Fondu předloží žádost o podporu k projednání Komisi životního prostředí Rady
Ústeckého kraje, která navrhne v rámci aktuálních finančních možností Fondu VH ÚK priority
z podaných žádostí Radě Ústeckého kraje k projednání.
4. Komise životního prostředí Rady Ústeckého kraje předloží návrh k projednání do nejbližšího
jednání Rady Ústeckého kraje, která schválí poskytnutí podpor ve své kompetenci, nebo
doporučí poskytnutí podpor do nejbližšího jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
5.

O poskytnutí podpory rozhoduje Rada či Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu
s ustanoveními zákona o krajích, v rámci použitelných prostředků Fondu.

6. Při výrazném překročení požadovaných finančních prostředků podpor nad finančními
možnostmi Fondu VH ÚK k jejich pokrytí, pozastaví správce Fondu příjem žádostí na
nezbytnou dobu tak, aby mohlo být rozhodnuto o poskytnutí podpor podaných žádostí.
Oznámení o pozastavení příjmu žádostí a oznámení o opětné možnosti podávání žádostí
zveřejní správce Fondu na webových stránkách Ústeckého kraje.
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7. Na základě rozhodnutí podle odstavce 6 uzavírá Ústecký kraj s žadatelem smlouvu o
poskytnutí podpory (viz. čl. VII. těchto zásad). Právo na poskytnutí podpory vzniká žadateli
uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory.
8. V odůvodněných případech může zvážit schvalující orgán vydání rozhodnutí o podpoře
v případech dříve započatých akcí.
9. Minimální limit pro financování z vlastních zdrojů a ostatních vnějších zdrojů je stanoven na
30% celkových nákladů projektu.
10. Smlouva podle odst. 7 vychází z toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter
zálohy, a to až do doby vyúčtování čerpaných prostředků na základě vyhodnocení splnění
smluvních podmínek.

Čl. VI.
Základní předpoklady pro poskytnutí podpory, forma a výše podpory
1.

O druhu a výši podpory rozhoduje příslušný schvalující orgán kraje.

2.

Na jednotlivá opatření budou poskytována podpory v souladu s vyhlášenými prioritami
Ústeckého kraje pro daný kalendářní rok.

3.

Výše finanční podpory bude vždy porovnávána se skutečně vynaloženými náklady na
provedení opatření. Přiznanou podporu lze čerpat maximálně do výše stanovené smlouvou o
poskytnutí podpory, nebo do výše odpovídající skutečně vynaloženým nákladům.

4.

Podmínky pro poskytnutí konkrétní individuální podpory budou žadateli stanoveny ve
smlouvě o poskytnutí podpory.

Čl. VII
Smlouva o poskytnutí podpory
1.

Na základě rozhodnutí orgánu o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj s žadatelem
písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecně závazných právních předpisů.

2. Před uzavřením smlouvy je žadatel o poskytnutí podpory je povinen doložit následující
zvláštní přílohy:
a) potvrzení místně příslušného správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daňové
nedoplatky
b) potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v evidenci pojistného
nedoplatky
c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá v evidenci
pojistného nedoplatky
d) výpis z rejstříku trestů žadatele resp. jeho statutárního zástupce.
3.

Smlouvou o poskytnutí podpory se rozumí:

a. smlouva o poskytnutí dotace
b. smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
4.

Smlouva obsahuje především podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši a
formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání prostředků Fondu VH ÚK, práva a
povinnosti příjemce, lhůty a podmínky vrácení podpory v případě nesplnění smluvních
podmínek, atd.

5.

Příjemce podpory musí bez prodlení informovat správce Fondu VH ÚK o všech změnách
skutečností , jež se dotýkají obsahu smlouvy. Změna podmínek poskytnutí podpory podléhá
souhlasu toho orgánu kraje, který schválil poskytnutí podpory. V případě schválení změny
podmínek poskytnutí podpory, bude uzavřen mezi žadatelem a Ústeckým krajem dodatek ke
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smlouvě o poskytnutí podpory. Změna podmínek nabude účinnosti až uzavřením
předmětného dodatku ke smlouvě.
6.

Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, je oprávněn Ústecký kraj požadovat
vrácení podpory, případně její části.

Čl. VIII
Čerpání prostředků Fondu
1.

Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory dle čl.
VII.

2.

Podpora bude Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet
žadatele, který je uveden v žádosti.

Čl. IX.
Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy
1.

Podklady pro vyhodnocení plnění smluvních podmínek podpory předkládá příjemce podpory
v rozsahu a termínu stanoveném smlouvou.

2.

Vyhodnocení plnění smluvních podmínek provádí správce Fondu VH ÚK a výsledek
hodnocení předkládá orgánu Ústeckého kraje, který o přidělení podpory rozhodl.

Čl. X.
Provádění opatření k nápravě vodohospodářských havárií
1. Opatření k opatření k nápravě v souvislosti s hrozbou závažného ohrožení nebo znečištění
povrchových nebo podzemních vod (dále i jako „ havárie“) ukládá příslušný vodoprávní úřad
v souladu s § 42 odst. 4 vodního zákona.
2. Obec, jejímž orgánem je příslušný vodoprávní úřad předkládá Ústeckému kraji žádost na
úhradu prokazatelných nákladů spojených s nezbytným opatřením k nápravě hrozící havárie
dle bodu 1. tohoto článku. Správce fondu je povinen každý vodoprávní úřad, který by se mohl
stát žadatelem, poučit o způsobu poskytování úhrady nákladů vzniklých z rozhodnutí, kterým
jsou uložena opatření k nápravě dle bodu 1. tohoto článku.
3. Žádost o poskytnutí prostředků Fondu VH ÚK pro úhradu opatření podle bodu 1. a 2. tohoto
článku musí obsahovat:
a) údaj o rozsahu, charakteru a příčinách havárie, u havárií spojených s únikem
závadných látek do půdy a horninového prostředí zároveň výsledek orientačního
hydrogeologického průzkumu, provedeného osobou oprávněnou k provádění
geologických prací, který bude obsahovat údaj o množství a charakteru závadné
látky, popis hydrogeologických poměrů lokality a návrh nezbytných sanačních
opatření včetně zdůvodnění jejich rozsahu
b) pravomocné rozhodnutí, kterým je opatření k nápravě dle § 42 odst. 4 vodního
zákona uloženo právnické nebo fyzické osobě podnikající dle zvl. právních přepisů.
c) podklady potřebné pro posouzení oprávněných nákladů opatření, jak z hlediska
rozsahu, tak z hlediska výše jednotkových nákladů, podle požadavků Správce Fondu
VH ÚK.
4. Správce fondu předloží přijatou úplnou žádost dle bodu 3 tohoto článku, spolu s odborným
vyjádřením a návrhem na poskytnutí příslušné částky z Fondu VH ÚK k projednání a
rozhodnutí příslušným orgánům Ústeckého kraje.
5. Je-li částka požadovaná žadatelem shledána po odborném posouzení jako neodpovídající, a
to zejména tehdy, jsou-li skutečně vykonané práce většího rozsahu, než je uvedeno
v rozhodnutí o uloženém opatření, nebo je-li částka za tyto práce vyšší než cena obvyklá,
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navrhne správce fondu poskytnout pouze takovou částku, která dle jeho odborného posouzení
a zvážení prokazatelně postačovala k naplnění rozhodnutí o uloženém opatření.
.

Čl. XI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Nelze poskytnout podporu, která by byla v rozporu s národním nebo komunitárním právem.
2. Pro uvolňování finančních prostředků na akce, pro něž byla poskytnuta dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje před 1. 7. 2005, popř. pro další řízení s těmito žadateli,
se použijí tyto zásady, přičemž zůstávají nedotčeny podmínky, za nichž bylo vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. Výjimky z těchto zásad pro používání finančních prostředků z Fondu VH ÚK je oprávněn
schválit příslušný orgán Ústeckého kraje při rozhodování o poskytnutí podpory.

Čl. XII.
Účinnost
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 01. 7. 2005

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Radek Vonka
náměstek, zástupce hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 1 k Zásadám pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje
Ž ÁDOST O DOTACI

Podpora provedení opatření na úseku vodního hospodářství podle Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje,
článku č. III
IDENTIFIKACE PROJEKTU
1. N ÁZE V PROJ EKT U:
2. ŽADAT EL

2a) H LAVN Í ČI NNOST ŽADATELE

2b) IČ ( u osob fyzických – nep odni kat elů-datum nar oz ení):
3. SÍ DLO, (u osoby
fyzických bydlišt ě

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

neb o mí sto
pod nikání)

6. ZODPOVĚDN Á OSOB A:
7. ADRES A pro
kom unikaci :

ÚČEL PROJEKT U A JEHO P OPIS
10. VĚ CN Ý OBSAH PROJEKTU:
11. CÍL – ÚČEL PROJ EKT U:
12. CÍLOVÁ S KUPI N A:
13. PŘÍN OS PROJ EKT U:

PŘ IPRAVEN OST PROJEKT U

14. POŽ ADO VAN Á DOT ACE CELKEM

15. NÁVR ATN Á FINAN ČN Í VÝPOMOC CEL KEM
16. VL ASTNÍ ZDROJE PŘEDKL ADATELE PROJEKTU
17. OSTATNÍ ZDROJ E
18. CELKO VÉ NÁKL ADY PROJE KTU
19. ZAH ÁJENÍ PROJ EKT U (M M/RRRR):
20. DOKON ČEN Í PROJEKTU (MM/RRRR):
21. PŘÍLOH Y: ( povinné a zvlášt ní příl ohy dl e Zás ad )

22. SPOL UPRACUJ ÍCÍ I NSTI TUCE A OR GAN IZACE:

Datum:

Razítko a podpis zodpovědné osoby:

Příloha č. 14 k usnesení č. 28/6Z/2005
Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální
úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením pro rok 2005 - 2. kolo - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Číslo
proje
ktu

Žadatel

Sídlo

IČ

Název projektu

Požadovaná
částka

Body

sociální
komise

Rada ÚK

Zastupitelstvo
ÚK

1

Arkadie, společnost pro
komplexní péči o
postižené děti a mládež

U Nových lázní
1286/9, Teplice
415 01

.0556203

Komplexní péče o zdravotně
postižené v regionu Teplice

1 709 709

100

1 709 000

1 709 000

1 709 000

13

Sdružení pro péči o
duševně nemocné Fokus
Ústí nad Labem

V Zeleni 530/4,
Ústí nad Labem
400 03

44226586

Posílení poskytovaných sociálně
psychologických služeb

605 700

100

600 000

600 000

600 000

Program společenské integrace
nevidomých a slabozrakých občanů
Ústeckého kraje - centrum denních
služeb

398 000

100

250 000

250 000

250 000

25

V Jirchářích 3/705
TyfloCentrum Ústí nad
Ústí nad Labem 400 25453629
Labem o. p. s.
01

21

Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým
České republiky

Pod parkem 2788,
Ústí nad Labem 400 44556934
01

Osobní asistence

235 958

95

200 000

200 000

200 000

6

Demosthenes, o. p. s.

Mírová 2, Ústí nad
25421018
Labem 400 11

Sociální služby DEMOSTHENA

1 325 000

85

1 000 000

1 000 000

1 000 000

11

Farní charita Litoměřice

Dómské nám. 5,
46769382
Litoměřice 412 01

Charitní domov sv. Zdislava

750 000

85

250 000

250 000

250 000

3

CESPO, o. s.

Poláčkova 3251/1,
Ústí nad Labem - 70819882
Dobětice 400 11

Komunitní centrum pro sluchově
postižené Ústeckého kraje

360 000

80

220 000

220 000

220 000

18 869 800

80

2 123 400

2 123 400

2 123 400

6 079 430

80

1 500 000

1 500 000

1 500 000

59 451

80

50 000

50 000

50 000

9

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

26

Sdružení pro hospic
Litoměřice

14

HANDICAP Žatec,
organizace zdravotně
postižených

Podpora sociálních služeb
poskytovaných nestátními
Rovné 58,
41328523
neziskovými organizacemi na
Krabčice 411 87
regionální úrovni seniorům a osobám
se zdravotním postižením
Rybářské nám.
662/4 Litoměřice 65081374 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
412 01
Stavbařů 2696,
Žatec
438 01

26595575

Internetem proti bariérám

Zvyšování počítačové gramotnosti
seniorů v Litoměřicích a Ústí nad
Labem

677 400

75

300 000

300 000

300 000

.0042613
0

Asistenční služba pro seniory a
zdravotně postižené občany

821 800

75

400 000

400 000

400 000

.0042613
0

Stacionář pro seniory s
Alzheimerovou nemocí a stařeckou
demencí

1 400 166

75

700 000

700 000

700 000

Dómské nám. 5,
46769382
Litoměřice 412 01

Domy s pečovatelskou službou a
"terénní" pečovatelská služba

969 000

75

400 000

400 000

400 000

Farní charita Litoměřice

Dómské nám. 5,
46769382
Litoměřice 412 01

Domov pro seniory

428 000

75

200 000

200 000

200 000

Naděje 2000, sdružení
pro rozvoj stacionáře

Kmochova 1185,
69898693
Chomutov 430 01

"Stárneme v Naději"

1 949 190

75

400 000

400 000

400 000

Štefánikova 1,
Oblastní charita Ústí nad
Ústí nad Labem 400 44225512
Labem
01

Dům pokojného stáří sv. Ludmily

1 000 000

75

200 000

200 000

200 000

2

Dům křesťanské pomoci Pražská 992/14,
70226105
BETHEL
Litoměřice 412 01

4

Oblastní spolek Českého
červeného kříže

5

Oblastní spolek Českého
Wolkerova 2,
červeného kříže
Teplice 415 01

10

Farní charita Litoměřice

12
16

19

Wolkerova 2,
Teplice 415 01

20

Občanské sdružení
OPORA

Jungmannova 1024,
Roudnice n/L 413 63154935
01

"Rozvoj terénních služeb - rozvoj
služeb komplexního sociálního
poradenství"

154 000

75

70 000

70 000

70 000

22

Senior

Lipová 11/23, Ústí
69411239
n/L 400 10

Síť informačních center pro seniory Informační centrum pro seniory v
Děčíně

325 000

75

100 000

100 000

100 000

8

Diakonie ČCE středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích

Rooseveltova 7,
46768041
Litoměřice 412 01

Agentura podporovaného
zaměstnávání

921 667

75

50 000

50 000

50 000

17

Oblastní charita Most

P. Jilemnického
70828920
2457, Most 434 01

Centrum komplexní sociální asistence
seniorům a zdravotně
handicapovaným

414 890

75

150 000

150 000

150 000

23

Senior

Síť informačních center pro seniory Lipová 11/23, Ústí
69411239 Informační centrum pro seniory v Ústí
n/L 400 10
nad Labem

724 800

75

200 000

200 000

200 000

24

Slunečnice

Hudečkova 1, Děčín
68455429 Chráněná grafická dílna - Slunečnice
405 01

638 400

75

200 000

200 000

200 000

Celkem

40 419 361

11 272 400 11 272 400 11 272 400

Příloha č. 16 k usnesení č. 29/6Z/205
Prevence negativních jevů sovisejících se sociálním vyloučením 2005 - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Poř.
č.

Žadatel

Sídlo

IČ

Název projektu

Požadovaná
částka

12

Dům křesťanské
pomoci - BETHEL

Pražská 14,
Litoměřice 412 01

70226105

resocializační zařízení Dům na půli
cesty v Litoměřicích

522 000

ano

13

Farní charita
Litoměřice

Dominikánské nám.
92/1,
Litoměřice, 412 01

46769382

Azylový dům Litoměřice

150 000

ano

33

Oblastní charita
Most

Bezdomovci na startovní čáře

250 000

54

NADĚJE

Dům Naděje Litoměřice

300 000

41

Sociální agentura

KAHAN

49

P. Jilemnického 2457,
70828920
Most, 434 01
Varšavská 37,
Praha 2, 120 00

.00570931

Velká Hradební 484/2,
Ústí nad Labem26540495
centrum, 400 01

V Jirchářích 705/3,
Vzdělávání a příprava pro pracovní i
TyfloCenturm Ústí
Ústí nad Labem, 400 25453629 společenské uplatnění nevidomých a
nad Labem o. p. s.
těžce zrakově postižených
01

sociální
komise

Rada ÚK

Zastupitelstvo
ÚK

100

300 000

300 000

300 000

100

150 000

150 000

150 000

75

100 000

100 000

100 000

ano

85

100 000

100 000

100 000

59 600

ano

95

50 000

50 000

50 000

260 540

ano

95

100 000

100 000

100 000

200 000

ano

100

50 000

50 000

50 000

448 000

ano

95

150 000

150 000

150 000

Splněno Body

47

Společné soužití
Litvínov

Ukrajinská 283,
Litvínov, 436 01

26530953

56

Oblastní charita
Teplice

Thámova 711/20,
Teplice, 415 02

70806837 dům pro matky s dětmi v tísni Dům

4

"CÍL" Chomutov

Březenecká 4689,
Chomutov, 430 04

70229996

Pomoc v nouzi 2005

1 628 000

ano

95

700 000

700 000

700 000

9

Diecézní charita
Litoměřice

Dómské nám. 10,
Litoměřice, 412 01

40229939

Sociální integrace handicapovaných
matek s dětmi

1 496 109

ano

95

600 000

600 000

600 000

44

Občanské sdružení
Spirála

K Chatám 22, Ústí
nad Labem, 403 40

68954221 Komplexní péče o občany ohrožené

1 174 318

ano

95

400 000

400 000

400 000

Sociální poradna

Dům na půl cesty Krupka - Azylový
Agapé (DPC Krupka Dům Agapé)

Centrum krizové intervence sociálním vyloučením

Arkadie, společnost
U Nových lázní
pro komplexní péči
Poradenské a školící centrum v
1286/9, Teplice, 415 .00556203
1
Arkadii Teplice
o zdravotně
01
postižené
Občanské sdružení K Chatám 22, Ústí
Preventivní program pro mladistvé
46
68954221
Začít znovu
nad Labem, 403 40
Spirála
14

Farní charita
Roudnice nad
Labem

Riegrova 652,
Roudnice nad Labem,
413 01

62769111

439 657

ano

90

400 000

400 000

400 000

397 280

ano

90

200 000

200 000

200 000

Azylový dům a domov pro matky
Roudnice nad Labem

874 960

ano

85

400 000

400 000

400 000

Zapojení soc. vyloučených skupin a
etnických menšin do majoritní
společnosti pomocí kvalitní
soustavné terénní sociální práce

93 500

ano

80

50 000

50 000

50 000

Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi v tísni Most

1 100 000

ano

80

500 000

500 000

500 000

Střecha nad hlavou

500 000

ano

75

250 000

250 000

250 000

Azylový dům pro rodiny v tísni
Agapé II.

487 260

ano

75

200 000

200 000

200 000

800 000

ano

75

320 000

320 000

320 000

550 019

ano

75

200 000

200 000

200 000

32

Občanské sdružení Husova 1322, Kadaň,
65650701
432 01
Světlo Kadaň

8

Diakonie ČCE Středisko
křesťanské pomoci
v Mostě

34

Oblastní charita
Most

35

Oblastní charita
Teplice

Thámova 711/20,
Teplice, 415 02

70806837

2

Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Ústí nad
Labem

Thomayerova 2,
Ústí nad Labem,
400 01

.00426148 znevýhodněném sociálním prostředí

3

Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Teplice

Wolkerova 2,
Teplice, 415 01

.00426130 občany bez přístřeší, etnické skupiny

37

Oblastní charita
Ústí nad Labem

Štefánikova 1,
Ústí nad Labem,
400 01

44225512

Azylový dům pro bezdomovce

500 000

ano

75

200 000

200 000

200 000

5

Diakonie ČCE Středisko
křesťanské pomoci
v Litoměřicích

Rooseveltova 7,
Litoměřice,
412 01

46768041

Azylový Domov pro matky s dětmi

395 000

ano

95

180 000

180 000

180 000

Celkem

U města Chersonu
1675/8, Most,
434 01

70863601

P. Jilemnického 2457,
70828920
Most, 434 01

Pomoc osobám žijícím ve

Krizové centrum s poradenskou
činností pro sociálně slabé občany,
a navrátilce z výkonu trestu

12 626 243

5 600 000 5 600 000

5 600 000

Příloha č. 17 k usnesení č. 32/6Z/2005

Návrh rozdělení státní dotace v "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" na rok 2005
včetně rozpočtového opatření

vlastník,adresa
1 Irena Pettrichová,Ivona Andrlová,Petr Fajman

kulturní památka

druh obnovy

dům na Mírovém nám.152/25,
Litoměřice
dům v ul.Vel.Dominikánská
130,Litoměřice
dům na Mírovém nám.19/11,
Litoměřice

2 Milena Rohlenová,
Město Litoměřice, Mírové náměstí
3 15/7,Litoměřice
Město Litoměřice, Mírové
4 náměstí15/7,Litoměřice
kostel sv.Václava, Litoměřice
Město Budyně nad Ohří,Mírové nám.65,Budyně
Vodní hrad č.p. 1 Budyně n/O.
5 nad Ohří

6 Město Úštěk, Mírové nám.83,Úštěk

Požární zbrojnice, Úštěk

7 Město Úštěk, Mírové nám.83,Úštěk

dům na Mírovém nám. 64,Úštěk
dům v ul. prokopa Holého 182,
Terezín
dům v ul.Prokopa Holého 182,
Terezín
sloup se sochou sv. Floriána, Žatec
objekt v ul.Komenského
153,Terezín

8 Město Terezín,nám.ČSA 179,Terezín
9 Město Terezín,nám.ČSA 179,Terezín
10 Město Žatec, Nám. Svobody 1, Žatec
11 Město Terezín,nám.ČSA 179,Terezín
Římskokatolická farnost Kadaň - děkanství
12 Kadaň, Mírové nám. 34, Kadaň
13 Jednota SOKOL, Osvoboditelů 638,Louny
14 Město Krupka, Mariánské nám.22, Krupka
Římskokatolická farnost Benešov nad
15 Ploučnicí, Benešov n. Pl.
16 Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov

příspěvek

§

položka 34054

ošetření krovů a oprava střechy
stat.zajištění,ošetření
krovu,oprava střechy
Oprava a nátěr fasády, oprava
kamenných prvků
Oprava a nátěr fasády
vč.kam.prvků,oprava střechy

403 400,00 3322

5493 34054

250 000,00 3322

5493 34054

147 668,00 3322

5321 34054

219 672,00 3322

5321 34054

Oprava hradeb zdiva
Oprava střechy,
klemp.prvky,obnova fasády
včetně výplní otvorů

400 000,00 3322

5321 34054

233 874,00 3322

5321 34054

výměna oken,oprava
fasády,komínů,klemp.prvků,vrat

176 126,00 3322

5321 34054

oprava střechy

385 000,00 3322

5321 34054

oprava fasády a vrat
restaurování

184 350,00 3322
140 000,00 3322

5321 34054
5321 34054

oprava fasády
rekonstrukce zvonové stolice,
opravy omítek
kostel Povýšení sv. Kříže
dům v ul. Osvoboditelů 638,Louny oprava oken
oprava hradeb
areál zříceniny hradu Krupka

42 745,00 3322

5321 34054

432 240,00 3322
200 000,00 3322
200 042,00 3322

5223 34054
5222 34054
5321 34054

fara č.p. 70 v Benešově n.Pl.
kašna na nám. ve Šluknově

200 000,00 3322
84 000,00 3322

5223 34054
5321 34054

oprava fasády vč. klempíř. Prvků
restaurování kašny

1
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Návrh rozdělení státní dotace v "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" na rok 2005
včetně rozpočtového opatření
17 Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov
18 Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov
19 Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov

kašna na nám. ve Šluknově
dům kultury ve Šluknově
dům kultury ve Šluknově

20 Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov
Obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, Jiřetín
21 p.J.
Město Klášterec n. O., Nám. E. Beneše 85,
22 Klášterec n. O.
23 Obec Mašťov, Mašťov 80, Mašťov
24 Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

křížová cesta ve Šluknově

odvodnění kašny,
elektroinstalace
oprava oken
oprava střešních světlíků

43 000,00 3322
180 106,50 3322
80 000,00 3322

5321 34054
5321 34054
5321 34054

12 893,50 3322

5321 34054

108 000,00 3322

5321 34054

400 000,00 3322
320 000,00 3322
837 760,00 3322

5321 34054
5321 34054
5321 34054

890 000,00 3322
140 000,00 3322

5321 34054
5321 34054

200 000,00 3322

5321 34054

186 500,00 3322

5321 34054

51 000,00 3322

5321 34054

dům č.p. 73 v České Kamenici
kaple Narození Panny Marie v
České Kamenici
kaple Narození Panny Marie v
České Kamenici

obnova suterénu radnice
oprava soklů fasády
I. etapa obnovy a rekonstrukce
sklepních prostor, zajišťovací a
stavební práce
oprava vstupního schodiště,
dveří a oken, výměna nosného
trámu podlahy na půdě
oprava oken, nátěry dřevěných
konstrukcí, klemp. Prvků
dokončení obnovy přístupového
schodiště
obnova oltáře sv. Antonína
Paduánského
odvodnění a odizolování ambitů
kaple

92 563,00 3322

5321 34054

610 000,00 3322

5223 34054

209 925,00 3322

5223 34054

kostel Panny Marie, Bílina

rekonstrukce krovu a střechy

200 000,00 3322

5223 34054

kostel sv.J.Křtitele, Teplice

oprava fasády a vitráží

200 000,00 3322

5223 34054

oprava dláždění cesty, srovnání
klekátek, odvodňovací žlábek
restaurování okna - vitráž sv.
Antonína
restaurování a obnova oken -II.
etapa
rekonstrukce krovu
restaurování v 1.p. objektu

kaple na křížové hoře
zámek č.p. 1
kostel sv. Barbory, Mašťov
dům č.p. 7 v Kadani

25 Město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov
26 Město Žatec, Nám. Svobody 1, Žatec

radnice č.p. 1 v Chomutově
radnice č.p. 1 v Žatci

Město Duchcov, Náměstí Republiky 5, 419 01
27 Duchcov

Sklepy zám. pivovaru v Duchcově

Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, Česká
28 Kamenice
Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, Česká
29 Kamenice
Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, Česká
30 Kamenice
Římskokatolická farnost, děkanství Česká
31 Kamenice, Česká Kamenice
Římskokatolická farnost, děkanství Česká
32 Kamenice, Česká Kamenice
Římskokatolická farnost Bílina, Na Zámku
33 95/2, 418 01 Bílina
Římskokatolická farnost Teplice, Zámecké
34 nám. 71/9, 415 01 Teplice

dům č.p. 350 v České Kamenici
dům č.p. 122 v České Kamenici

2
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Návrh rozdělení státní dotace v "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" na rok 2005
včetně rozpočtového opatření
Celkem

8 460 865,00

Výdaje celkem
Rezerva

10 191 048,00 3322
928 952,00 3322

Dne 3.6.2005
Zpracovala:
Mgr.Jana Kuráňová - vedoucí oddělení památkové péče odboru KP
Ekonomická spolupráce:
Olszárová Jaroslava - oddělení přestupků a ekonomiky odboru KP

3

34054
34054

Příloha č. 18 k usnesení č. 35/6Z/2005

Nápravná opatření uložená v rámci zjištění uvedených v Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004
I.

Chyby a nedostatky zjištěné a napravené v průběhu dílčích přezkoumání
( Triangle – čerpání v rámci dotací ISPROFIN)
a) Případy čerpání finančních prostředků rozpočtu roku 2004 na práce, které byly
vykonány v roce 2003.
Nápravné opatření:
V případě nutnosti přesunutí účelových finančních prostředků na čerpání
v následujícím období využít možnosti dané § 7 odst. 6 vyhlášky č. 40/2001 Sb. a
požádat správce programu (Ministerstvo průmyslu a obchodu) o změnu
Rozhodnutí a Závazných podmínek.
Zajistí:

vedoucí odboru hospodářské strategie

Termín:

nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku

b) Práce související s realizací akce, byly proplaceny až dne 16. 12. 2004,
přestože v původních Závazných podmínkách účasti státního rozpočtu v bodu
11) je uvedeno, že příjemce je povinen vyčerpat prostředky státního rozpočtu
přidělené pro jednotlivé roky nejpozději do 12. 12. příslušného roku.
Pozn.:
Zjištěný nedostatek byl zapříčiněn Ministerstvem financí, které je zpracovatelem
Závazných podmínek, kdy v průběhu roku 2004 byly nastavené termíny upraveny a změny
termínů nebyly zapracovány do Závazných podmínek.

Nápravné opatření:
V rámci čerpání finančních prostředků dodržovat Závazné podmínky stanovené
poskytovatelem účelových prostředků. V případě zjištěných nesrovnalostí ihned
požádat poskytovatele o písemné vyjádření.
Zajistí:

vedoucí odborů, kteří jsou příkazci operací v rámci čerpání účelových
prostředků

Termín:

průběžně – dle pokynů a podmínek poskytovatele účelových
prostředků

c) V rámci akce Průmyslová zóna Triangle – I. Etapa nebyly zdemolovány
4 objekty, přestože na ně byl vydán demoliční výměr.
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Nápravné opatření:
Zabezpečit, aby postup jednotlivých prací odpovídal závazným časovým a
finančním parametrům stanoveným v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na
financování akce vydané správcem programu.

II.

Zajistí:

vedoucí odboru hospodářské strategie

Termín:

nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku

Ostatní chyby a nedostatky
1) Kraj pochybil nesprávným ohodnocením finančních potřeb na neinvestiční a
investiční výdaje za situace, kdy v zásadě o charakteru finančních prostředků mohl
rozhodnout předem ve vlastní kompetenci. Na vrub běžných výdajů byla uhrazena
částka ve výši 230 860,- Kč na pořízení projektové dokumentace „Parkánová cesta
– Galerie výtvarného umění v Litoměřicích“, v rámci akce „Severočeská galerie
výtvarného umění Litoměřice - Oprava havarijního stavu opěrné zdi parkánu“.
Nápravné opatření:
Při provádění akcí typu velkých oprav, které jsou hrazeny z běžných výdajů
zajistit důsledný rozbor jednotlivých výdajových položek z pohledu dodržení
neinvestičního charakteru uskutečněných prací.
Zpracovat jednotný metodický postup pro pracovníky odpovědné za kontrolu
věcné správnosti hrazených výdajů z rozpočtu kraje.
Zajistí:

vedoucí investičního odboru

Termín:

průběžně ( zpracování metodiky nejpozději do srpna 2005)

2) Při poskytování dotací z rozpočtu kraje nebylo v několika zjištěných případech
postupováno ve smyslu „Zásad pro poskytování mimořádných finančních
prostředků Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím
veřejně prospěšnou činnost na území kraje v roce 2004 (dále jen Zásady)“. Dotace
nad 200 tis. nebyly realizovány formou zálohy, ale byly poskytnuty jednorázově.
Pozn:
Zjištěné nedostatky byly u dotací, které nemohly být v termínu poskytnutí dotace zaslány
příjemcům dotace z důvodu neoprávněné exekuce na majetek kraje.

Nápravné opatření:
V situacích kdy není možné z objektivních příčin postupovat v souladu se
stanovenými Zásadami, zajistit schválení výjimečného postupu odpovědným
orgánem kraje.
Zajistí:

vedoucí odborů, kteří jsou příkazci operací v rámci poskytování
dotací z rozpočtu kraje

Termín:

průběžně

Příloha č. 18 k usnesení č. 35/6Z/2005

3) Účetní informační systém „Fenix“ vkládá jako datum zařazení k užívání datum
skutečného provedení záznamu do karty majetku v tomto systému. Důsledkem
opožděného vkládání dat do systému je porušení ustanovení § 33a) odst. 1 písm. a)
a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.
Nápravné opatření:
Zajistit úpravu modulu „Evidence majetku“ v účetním programu „Fenix“ tak, aby
všechny postupy související s vkládáním dat do systému byly v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Zajistí:

vedoucí odboru správy majetku kraje

Termín:

do konce srpna 2005

Zpracovala: Ing. Pavla Šimáková – ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 13. 6. 2005

Příloha č. 19 k usnesení č. 59/6Z/2005

Doručené nabídky k výzvě: „Nabídka kupní ceny – areál ŠvP Volyně“

-Manželé Jaroslav a Lenka Třešňákovi, bytem Třebízského 3020, Teplice, PSČ 415 01,
nabídnutá kupní cena: 12,010.000,--Kč
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