VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. června 2014 č. 463
k návrhu na uzavření investiční smlouvy s korejským investorem společností Nexen
včetně schválení nezbytných finančních prostředků pro zajištění vyvolaných investic
ve Strategické průmyslové zóně Žatec - Triangle

Vláda
I. bere na vědomí informace o
1. investičním záměru společnosti Nexen vybudovat na území strategické
průmyslové zóny Triangle závod na výrobu pneumatik pro osobní automobily včetně
očekávaných přínosů realizace projektu,
2. výši vyvolaných investic přímo spojených s příchodem společnosti Nexen
a nutné navazující investiční přípravě území strategické průmyslové zóny Triangle;
II. souhlasí
1. s uzavřením investiční smlouvy k projektu společnosti Nexen podle návrhu
uvedeného v části III materiálu č.j. 651/14 (dále jen „investiční smlouva“) a s podpisem
investiční smlouvy předsedou vlády,
2. s poskytnutím investičních pobídek umožňujících realizaci investičního záměru
společnosti Nexen na území České republiky podle návrhu uvedeného v investiční smlouvě,
a to zejména s poskytnutím hmotné podpory na pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku v souladu s § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a to
až do výše 5 % z celkových uznatelných nákladů, tj. až do výše částky 1,14 mld. Kč, která
bude odpovídat způsobilým nákladům projektu společnosti Nexen ve výši 829 mil. EUR,
3. s poskytnutím finančních prostředků Ústeckému kraji k úhradě nákladů
nezbytných na investiční přípravu území strategické průmyslové zóny Triangle
v předpokládané výši 302 mil. Kč tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení s tím, že se
jedná o maximální částky výdajů, které budou dále zpřesněny v rámci registrace akce do
systému programového financování EDS po posouzení detailních technických specifikací
jednotlivých investičních akcí a posouzení těchto výdajů v souladu s pravidly příslušného
programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury,
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4. s vydáním pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž přísluší hospodařit
Ministerstvu obrany, a to v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi, které se nacházejí v zájmovém území společnosti
Nexen na území strategické průmyslové zóny Triangle a na které uplatnily nárok
římskokatolické farnosti v rámci probíhajícího řízení,
5. s bezúplatným převodem dalších pozemků ve vlastnictví České republiky,
s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, na které uplatnily nárok římskokatolické
farnosti a které se nacházejí v zájmovém území společnosti Nexen na území strategické
průmyslové zóny Triangle, do vlastnictví těchto římskokatolických farností, a to v případě
nevydání těchto dalších pozemků těmto římskokatolickým farnostem pro nesplnění podmínek
stanovených zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a majetkovými
společnostmi, za předpokladu zpětvzetí výzvy k vydání dotčených pozemků ze strany
římskokatolických farností a s tím, že římskokatolické farnosti převedou ve smyslu závazků
sjednaných ve smlouvách uzavřených s Ústeckým krajem dotčené pozemky pod podmínkou
zániku smlouvy o bezúplatném převodu dotčených pozemků římskokatolickým církvím do
vlastnictví Ústeckého kraje nejpozději do 31. prosince 2014,
6. s tím, že ve smyslu § 15 odst. 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, je u pozemků uvedených
v bodu II/5 tohoto usnesení v případě jejich bezúplatného převodu podle uvedeného bodu
ze všech okolností zřejmé, že je organizační složky ani státní organizace nemohou potřebovat,
a ani veřejný zájem nevyžaduje jejich ponechání v rukou státu s tím, že bezúplatný převod
bude realizován z důvodu hospodárnějšího naložení s věcí ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů;
III. si vyhrazuje podle § 23 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
uvedených v bodu II/5 tohoto usnesení, která bude uzavřena mezi Českou republikou Ministerstvem obrany a římskokatolickými farnostmi;
IV. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zajistit ve spolupráci
s ministrem průmyslu a obchodu a ministryní práce a sociálních věcí finanční prostředky
na financování závazků České republiky plynoucích z investiční smlouvy,
2. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zajistit ve spolupráci
s ministrem průmyslu a obchodu finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících
s investiční přípravou území strategické průmyslové zóny Triangle tak, jak je uvedeno
v příloze tohoto usnesení,
3. ministru obrany vydat pozemky uvedené v bodě II/4 tohoto usnesení v souladu se
zákonem č. 428/2012 Sb.. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
tak, aby zápis změny vlastnictví do příslušného katastru nemovitostí byl proveden nejpozději
do 30. srpna 2014,
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4. ministru obrany převést smlouvou o bezúplatném převodu podle § 22 odst. 2
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vypořádání v právních vztazích,
pozemky uvedené v bodě II/5 tohoto usnesení do vlastnictví římskokatolických farností, a to
za předpokladu zpětvzetí výzvy k vydání dotčených pozemků ze strany římskokatolických
farností a s podmínkou zániku smlouvy o bezúplatném převodu dotčených pozemků
římskokatolickým farnostem, pokud tyto nepřevedou pozemky uvedené v bodě II/5 tohoto
usnesení do vlastnictví Ústeckého kraje nejpozději do 31. prosince 2014 a tuto smlouvu
předložit vládě ke schválení tak, aby zápis změny vlastnictví do příslušného katastru
nemovitostí byl proveden nejpozději do 30. srpna 2014.

Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí,
ministři obrany,
průmyslu a obchodu,
ministryně práce a sociálních věcí
Na vědomí:
hejtman Ústeckého kraje,
starostka města Žatec

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

