PROTOKOL
o předání a převzetí vodohospodářského

opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou

Předávající :
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Teplice
IČ
01312774
adresa
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
zastoupena:
Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

Přejímající:
Obec
IČ
adresa
zastoupena:

Rtyně nad Bílinou
00266574
Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou
Jaroslavem Liškou, starostou Obce Rtyně nad Bílinou

I.
Předmětem předání a převzetí je dokončená stavba vodohospodářského opatření které bylo
Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj, Pobočkou
Teplice vybudováno na pozemcích uvedených ve schváleném návrhu pozemkových úprav
pod parc.č. st. p. 115, p. p. č. 207/2,207/9,207/18,207/33,207/37,207/38,207/39,207/46,
404,681,20011,207/16,
189/2, 190/2,435/1,686
v katastrálním území Rtyně nad Bílinou
jako společné zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav v tomto katastrálním
územÍ.
Pro stavbu byla vydána stavební povolení Magistrátem města Teplice, odborem dopravy a
životního prostředí dne 16. 12. 2013 č.j. ODŽPI135399113/RO/stavpo
a 16. 12. 2013 č.j.
MgMT 1127166/2013. Ke stavbě
byly vydány kolaudační souhlasy Magistrátem města
Teplice,
odborem
dopravy
a životního
prostředí
dne 29. 5. 2015 č.j.
ODŽP/064271115IRO/kolsou
a dne 2.6.2015 č.j. MgMT/051851/2015/Mi.

II.
Pozemkový úřad Teplice schválil návrh pozemkových úprav v katastrálním území Rtyně nad
podle ustanovení § 11
odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 22911991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Bílinou rozhodnutím ze dne 1. 2. 2013, č. j. 17244/2012-MZE-130740

Tento návrh zahrnuje společné zařízení - vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou
(polní cesty HPC2, VPC5 a VPC8; malá vodní nádrž) další náležitosti jsou uvedeny
v přiložených projektových dokumentacích.

III.
Celková účetní investiční hodnota stavby ke dni předání činí 60 507 379,00 Kč
340 920,00 Kč
projektová dokumentace
(projektová dokumentace, havarijní a povodňový plán,
biologický průzkum)
59244 149,00 Kč
realizace
stavební dozor
883 300,00 Kč
autorský dozor
32670,00 Kč
archeologický průzkum
1 500,00,Kč
geometrický plán pro vymezení rozsahu VB
4840,00 Kč
Stavbu přebírá přejímající do své účetní a majetkové evidence.

z toho:

IV.
Předávající prohlašuje, že na komunikace uvedené v bodu I. a II. neváznou žádné dluhy,
věcná břemena ani jiné závady a: závazky. Přejímající strana byla seznámena se stavem
předávaných komunikací a přejímá je bez výhrad.
Příjemce, na kterého je uskutečněn převod účelových polních komunikací, je povinen dodržet
závaznou lhůtu vázanosti na účel, tzn. neměnný účel používání objektů, pořízených v rámci
"Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013", která činí 5 let.

Stavba se předává a přejímá dnem, kdy protokol podepíše poslední zúčastněná strana.
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Jaroslav Liška
starosta Obce Rtyně nad Bílinou

Projektová dokumentace
Manipulační a provozní řád
Smlouva o zřízení věcného břemene (včetně geometrického plánu)

2

~(!

"f

ol6

o/.h Ir'
Y/lO

,

,

,

,

'V

STATNI POZEMKOVY URAD
Sídlo: Husinecká 1024111a, 13000 Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774
Odbor ekonomický

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 384041/2015
Vyřizuje: Ing. Jan Foit

Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou 34
41762 Rtyně nad Bílinou

Tel 729922344
Fax:
E-mail: jfort@spucr.c:;

Praha 23.7.2015

Věc: Bezúplatný převod stavby "Vodohospodářské

opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou"

Protokolem z vám byla k témuž datu bezúplatně předána stavba "Vodo hospodářské
opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou".
Celková
Hrazeno
Hrazeno
Celková

účetní hodnota pořízení stavby ke dni předání činila:
z VPS:
z PRV (EU a národní zdroje):
výše oprávek (souhrn odpisů) ke dni předání činila:

60507379,00
4 578 404,00
55 928 975,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč

1.8.2015
1.7.2015

Datum zahájení odepisování:
Zařazení stavby do užívání:

V souladu s ustanoveními ČÚS
708 byla stavba zařazena do účetní odpisové skupiny
VI a zařazena do kategorie majetku CZ-CC - 24.20.89 Ostatní inženýrské stavby j.n. s dobou
používání 50 let.
č.

Č.

U částky hrazené z VPS se jedné o náklady hrazené z kapitoly 398 - Všeobecná
pokladní správa. U částky hrazené z PRV se jedná o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR,
dle uzavřené dohody o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále
jen SZIF).
SPÚ má na předfinancování dotačního programu přiděleny finanční prostředky ze
státního rozpočtu z národních zdrojů. Teprve po dokončení a vyúčtování projektu obdrží SPÚ
transferem prostředky od platební agentury SZIF. Ze strany SPÚ k rozpouštění transferu
nedochází.
S pozdravem

Ing. Lenka Tůmová
ředitelka ekonomického odboru
Na vědomí: pobočka Teplice
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