VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. února 2015 č. 97
k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
Vláda
I. bere na vědomí
1. informaci o investičním záměru společnosti ŠKODA AUTO a.s. ( dále jen
„Škoda Auto“) obsaženou v části II materiálu čj. 128/15 a o nezbytných investicích
souvisejících s přípravou a výstavbou akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny“ ( dále jen „zóna“) a v oblasti regionální veřejné dopravní a technické infrastruktury,
uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. informaci o závazcích společnosti Škoda Auto, Královéhradeckého kraje a České
republiky, obsažené v návrhu Memoranda o spolupráci uvedeném v příloze č. 2 tohoto
usnesení (dále jen „Memorandum“);
II. souhlasí
1. s uzavřením Memoranda,
2. na základě závazku společnosti Škoda Auto investovat do rozvoje stávajícího
závodu v oblasti Solnice - Kvasiny minimálně částku 7,2 miliard Kč, vytvořit do roku 2017
v této oblasti minimálně 1300 nových pracovních míst a udržet investiční projekt a vytvořená
pracovní místa minimálně po dobu pěti let od splnění obou podmínek:
a) s poskytnutím finanční podpory Královéhradeckému kraji na akce uvedené
v tabulce č. 1 přílohy č. 1 tohoto usnesení maximálně do výše 577,825 mil. Kč při
stanoveném spolufinancování, a to z prostředků zvláštního účtu privatizace po zrušeném
Fondu národního majetku nebo z prostředků státního rozpočtu,
b) se zařazením investičních akcí uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 tohoto
usnesení mezi priority Ministerstva dopravy s použitím prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury na tyto akce do výše 1 430 mil. Kč,
c) se zařazením investičních akcí uvedených v tabulce č. 3 přílohy č. 1 tohoto
usnesení jako dalších investičních akcí, které budou realizovány příslušnými rezorty
ve spolupráci s hejtmanem Královéhradeckého kraje a starosty dotčených obcí, v případě
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existence vhodných dotačních titulů a za podmínek
titulech,

uvedených

v těchto

dotačních

d) s poskytnutím maximální podpory a součinnosti Škoda Auto, novým investorům,
Královéhradeckému kraji, městům Solnice a Rychnov nad Kněžnou a obci Kvasiny v souladu
s platnými právními předpisy, která je blíže definována v návrhu Memoranda,
III. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí ve spolupráci
s ministrem průmyslu a obchodu zajistit finanční prostředky na financování závazků České
republiky uvedené v bodě II/2 a) tohoto usnesení, navýšením rozpočtu Ministerstva průmyslu
a obchodu vždy o příslušnou částku dotace ze způsobilých výdajů,
2. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a ministru průmyslu a
obchodu uvolňovat finanční prostředky podle bodu II/2 a) tohoto usnesení v souladu
s doporučením meziresortní hodnotitelské komise pro posuzování projektů průmyslových zón
a po vydání souhlasu správce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury,
3. ministru dopravy zajistit financování investičních akcí podle bodu II/2 b) tohoto
usnesení z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a realizaci investičních akcí
silniční a železniční infrastruktury, u nichž je jako investor uvedeno Ředitelství silnic a dálnic
ČR nebo Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
4. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům průmyslu
a obchodu, dopravy, zdravotnictví, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí,
ministrům životního prostředí, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy vyvinout
maximální podporu a součinnost podle bodu II/2 c) a II/2 d) tohoto usnesení,
5. ministru průmyslu a obchodu předložit v souladu s návrhem Memoranda jednou
ročně vládě zprávu o průběhu příprav a realizace akcí uvedených v bodě II tohoto usnesení do
30. dubna následujícího roku,
6. ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, školství, mládeže tělovýchovy,
zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, ministryním pro místní rozvoj, práce a
sociálních věcí a 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí předem
projednat soulad investičních akcí uvedených v bodě II tohoto usnesení s pravidly pro
veřejnou podporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
IV. zmocňuje předsedu vlády k podpisu Memoranda se společností Škoda Auto a
Královéhradeckým krajem.
Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí,
ministři průmyslu a obchodu, dopravy,
školství, mládeže a tělovýchovy,
zemědělství, životního prostředí,
zdravotnictví,
ministryně pro místní rozvoj,
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práce a sociálních věcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Na vědomí:
hejtman Královéhradeckého kraje,
starostové měst Solnice a Rychnov nad Kněžnou,
starosta obce Kvasiny

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

