Příloha č. 2
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva
Ústeckého kraje
kontrolované období od 26. 11. 2021 do 31. 12. 2021
Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.)
SPZ Triangle – čerpání dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
B) souhlasí
s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle –
vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
C) ukládá
a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní
infrastruktura“,
b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání
dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.
Termín: 30. 6. 2017
Vyjádření k 30.6.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována
odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS
ident. č. 222D232000044„SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“ (již byla vydána ÚR na dotčené
stavby). Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI.–1.část“ (již byla
vydána SP na dotčené stavby). A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o
Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR). Po odsouhlasení žádosti
Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI-2.část“ předložená hejtmanovi k podpisu.
Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato
žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o
Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby
touto 3. částí.
Žádáme o prodloužení termínu do 23.10.2017.
Vyjádření k 12.9.2017: Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 23.10.2017
Vyjádření k 23.10.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí,
protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli
k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla
hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044„SPZ Triangle–
vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT-VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce
„SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena
mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena.
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Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po
uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou
podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na
dotčené stavby touto 3. částí.
Žádáme o prodloužení termínu do 26.2.2018.
Vyjádření k 12.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.2.2018
Vyjádření k 26.2.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána
Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZTVI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ
Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace
- ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o
Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i
na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí
Žádáme o prodloužení termínu do 26.6.2018.
Vyjádření k 24.4.2018: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.6.2018
Vyjádření k 26.6.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána
Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZTVI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ
Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a
Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.
Žádáme o prodloužení termínu do 10.12.2018.
Vyjádření k 11.9.2018: Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 10.12.2018
Vyjádření k 10.12.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí,
protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli
k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla
vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen
SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ
Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí
č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci
SPZT-VI-2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do 31.3.2019.
Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.3.2019
Vyjádření k 31.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
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stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí
- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.
9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018
byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána žádost o změnu
Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k
akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2019.
Vyjádření k 30.4.2019: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2019
Vyjádření k 30.6.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí
- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.
9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018
byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána změna
Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k akci
SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do 30.11.2019.
Vyjádření k 9.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2019
Vyjádření k 28.11.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí,
protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k
jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno
Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZTVI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“.
15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána
změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 24.6.2019 byla vydána Registrace akce SPZT-VI3.část. 2.12.2019 se koná Mezirezortní hodnotitelská komise do které jsou předloženy žádosti o
změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část a žádost o Rozhodnutí k akci SPZT-VI3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do 30.3.2020.
Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.3.2020
Vyjádření k 30.3.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí
- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.
9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018
byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna
Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 2.12.2019 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise,
která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1. část a 2. část. 14.1.2020 bylo
vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do 7.9.2020.
Vyjádření k 23.6.2020: Na 30. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.6.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění schválena. Nový termín: 7.9.2020
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Vyjádření k 7.9.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí
- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.
9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020
bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. 16.3.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k
akci SPZT-VI-1.část. 25.2.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-2.část.
2.9.2020 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí
č. 4 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část. Dotační program byl prodloužen do r. 2023. Nový termín:
31.1.2021
Vyjádření k 17.11.2020: Na 1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.1.2021
Vyjádření k 22.1.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí
- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.
9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020
bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 1.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k
akci SPZT-VI-1.část. 5.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-2.část.
13.12.2020 byly odeslány žádosti o změnu Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část a 2. část, žádost
o změnu č. 1 k akci SPZT-VI-3.část a žádost o Registraci projektu k akci SPZT-VI-4.část. Nový
termín: 30.6.2021.
Vyjádření k 15.2.2021: Na 4. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 15.2.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2021
Vyjádření k 30.6.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože
součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým
stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí
- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.
9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020
bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k
akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. 4.5.2021
byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. 12.5.2021 byla vydána Registrace k
akci SPZT-VI-4.část. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 6.9.2021: Na 9. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 6.9.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021

Vyjádření k 8.12.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí,
protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k
jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo
vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen
SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZTVI –2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 4.5.2021 byla
vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č.
5 k akci SPZT-VI-2.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část.
Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-
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VI-1. a 3. část budou odeslána v 12/2021. Odbor kancelář ředitele navrhuje prodloužení
termínu plnění do 30.6.2022.

Usnesení č. 107/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Vejprty, se sídlem Tylova
870/6, PSČ 431 91 Vejprty, IČ: 00262170, to: -pozemek: p.č. 2174/4 o výměře 377 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 2174 o výměře 4848 m2 dle
geometrického plánu č. 1270-105/2016 ze dne 17. 12. 2016), -pozemek: p.č. 2185/4 o výměře 67
m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, (vzniká oddělením části z p.č. 2185/4 a
části z p.č. 2185/16 dle geometrického plánu č. 1270-105/2016 ze dne 17. 12. 2016), obec Vejprty,
k.ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště
Chomutov, za kupní cenu 22.200,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A)
tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
Vyjádření k 31.10.2017: Město Vejprty zjistilo, že prodej předmětných pozemků se může
uskutečnit až v roce 2019 z důvodu čerpání dotace na rekonstrukci a do roku 2019 běží městu ještě
doba udržitelnosti. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 20. 1. 2020.
Vyjádření k 11.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 20.1.2020
Vyjádření k 20.1.2020: Město Vejprty prozatím neprojednalo prodej nemovitých věcí v orgánech
města. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 31.10.2020.
Vyjádření k 9.3.2020: Na 27. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.3.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.10.2020
Vyjádření k 31.10.2020: Město Vejprty dosud nemá projednán prodej nemovitých věcí v orgánech
města. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 20.12.2021.
Vyjádření k 16.11.2021: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 20.12.2021
Vyjádření k 14.12.2021: Město Vejprty dosud neprojednalo záměr prodeje v orgánech města.
Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.11.2022.
Usnesení ZÚK č. 076/6Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lenešice, se sídlem
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice, IČ: 00265098, a to: -pozemek: p.č. 4096/2 o výměře 65 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 4096/1
o výměře 6602 m2 geometrickým plánem č. 956-24/2016 ze dne 7.6.2016), obec Lenešice, k. ú.
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Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A)
tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Vyjádření k 30.11.2017: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedních vlastníků pozemků s
geometrickým plánem, tudíž není možné podepsat darovací smlouvu. Odbor majetkový žádá o
prodloužení termínu do 30.11.2018.
Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2018
Vyjádření k 30.11.2018: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedících vlastníků s
geometrickým plánem z důvodu úmrtí jednoho z nich. Po vyřízení dědického řízení osloví nového
vlastníka a poté bude v majetkoprávním vypořádání pokračováno. Odbor MAJ navrhuje
prodloužení termínu do 31.12.2019.
Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019
Vyjádření k 31.12.2019: Obec Lenešice již doložila souhlasy sousedících vlastníků a odbor
majetkový bude pokračovat v majetkoprávním vypořádání. Odbor majetkový navrhuje prodloužení
termínu do 14.12.2020.
Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 14.12.2020
Vyjádření k 14.12.2020: Odbor majetkový zajišťuje podklady pro majetkoprávní vypořádání.
Navrhuje prodloužení termínu do 14.12.2021.
Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 14.12.2021
Vyjádření k 14.12.2021: Vzhledem ke covidové situaci během roku 2021 se nepodařilo zajistit
veškeré podklady k uzavření smlouvy s obcí Lenešice.
Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.11.2022.
Usnesení ZÚK č. 025/8Z/2017/D) (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.)
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
A) schvaluje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče
3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
C) schvaluje
v návaznosti na § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627. o
jejímž založení rozhodlo zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování zdravotní péče na
území Ústeckého kraje, což považuje za jednu ze svých priorit:
- Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého kraje
v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě,
- jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj,
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- dosažený zisk Společnosti bude použit zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb
poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění, případně rozšíření
- Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas Radě Ústeckého kraje:
1. s rozhodnutím o převodu nemovitého věci ve vlastnictví Společnosti v každém jednotlivém
případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,
2. se schválením převodu, zastavení, pachtu závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou
změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti
společnosti,
3. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy
třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané
období přesáhne 60 mil. Kč
4. s uzavíráním smluv o zápůjčce nebo úvěru v hodnotě nad 400 mil. Kč. s tím, že tyto podmínky
nahrazují dosud platné podmínky schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
18/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
D) ukládá
Radě Ústeckého kraje dodržovat podmínky schválené v bodu C) tohoto usnesení
Termín: trvale
Vyjádření k 29.12.2020: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění
úkolu s termínem trvale, a je nutné ho pravidelně prodlužovat popř. změnit znění usnesení. Nový
termín: 31.12.2021
Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 29.12.2021: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění
úkolu s termínem trvale, a je nutné ho pravidelně prodlužovat popř. změnit znění usnesení.
Odbor zdravotnictví žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022.
Usnesení ZÚK č. 076/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)5.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
a to: -pozemek: p.č. 2550/56 o výměře 20 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č.
183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č.
2550/56, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2776 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle
ZP č. 5046-146/2016 ze dne 22. 11. 2016) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových
stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom,
že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní
smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně
spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která bude
odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena
dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj
nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“
nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých
věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
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dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to: -pozemek: p.č. 2550/56 o
výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním
právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez
čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/56, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č.
2776 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný:
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
Oprávněný:
Služebnost výlučného a
bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím
prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která
je umístěna na pozemku p.č. 2550/56 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde
k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.
D) ukládá
předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A)
a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
Vyjádření k 31.1.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího.
Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro
potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2018
Vyjádření k 31.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků
prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni
nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019
Vyjádření k 31.12.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků
prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni
nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2020
Vyjádření k 31.12.2020: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků
prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni
nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 27.12.2021: Žádáme o opětovné prodloužení termínu z důvodu nových
požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou
ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022.
Usnesení ZÚK č. 080/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)6.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
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a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o výměře 19 m2, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č.
2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2876 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle
ZP č. 5148-57/2017 ze dne 22. 3. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových
stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom,
že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní
smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně
spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která bude
odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena
dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj
nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“
nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých
věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o
výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním
právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez
čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č.
2876 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný:
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
Oprávněný:
Služebnost
výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím
prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která
je umístěna na pozemku p.č. 2550/52 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde
k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.
D) ukládá
předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A)
a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
Vyjádření k 31.1.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího.
Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro
potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2018
Vyjádření k 31.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků
prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni
nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019
Vyjádření k 31.12.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků
prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni
nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2020
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Vyjádření k 31.12.2020: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků
prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni
nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 27.12.2021: Žádáme o opětovné prodloužení termínu z důvodu nových
požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou
ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.
Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022.
Usnesení ZÚK č. 065/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)7.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 14000, Nusle, IČO: 65993390, a to: pozemek: p. č. 1748/9 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice pozemek: p. č. 1748/10 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice pozemek: p. č. 1748/11 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice pozemek: p. č. 1748/12 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice pozemek: p. č. 1748/13 o výměře 785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice pozemek: p. č. 1748/14 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec
Huntířov, k. ú. Huntířov u Děčína, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí
uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Vyjádření k 30.6.2019: Usnesení bude zrušeno z důvodu nutnosti zpracovat oddělovací
geometrický plán na některé pozemky, jejichž části nemají být nově předmětem převodu. Po dodání
geometrického plánu bude předložen k rozhodnutí nový záměr darování.
Vyjádření k 9.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2020
Vyjádření k 30.6.2020: Čeká se na dodání oddělovacího geometrického plánu od Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Vyjádření k 7.9.2021: Na 31. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 7.9.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 15.12.2021: Čeká se na dodání oddělovacího geometrického plánu od Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do
31.12.2022.
Usnesení ZÚK č. 075/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)8.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 280 o výměře 518 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Vlastislav, k.ú. Vlastislav, zapsaný na
LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2019
Vyjádření k 31.12.2019: Dle sdělení SPÚ probíhají tři žaloby na určení vlastnictví k pozemku. K
případnému podpisu smlouvy může tedy dojít až po jejich vyřešení. Žádáme tedy o prodloužení
termínu do 31.12.2020. V případě, že nebude rozhodnuto ve prospěch SPÚ bude usnesení
předloženo ke zrušení.
Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2020
Vyjádření k 31.12.2020: Žádáme opětovně o prodloužení termínu z důvodu dosud nevyhotovenému
návrhu smlouvy ze strany SPÚ, které je z jejich strany zdůvodněno stále probíhajícími soudními
spory o určení vlastnictví.
Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 21.12.2021: Opětovně žádáme o prodloužení termínu z důvodu dosud stále
probíhajícího soudního sporu o určení vlastnictví k pozemku. Teprve poté bude ze strany SPÚ
vyhotoven návrh smlouvy o bezúplatném převodu, anebo v případě, že vlastnictví ČR hospodaření: SPÚ nebude soudem potvrzeno odbor MAJ předloží do ZÚK zrušení usnesení o
nabytí pozemku do vlastnictví ÚK. Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění
usnesení do 31.12.2022.
Usnesení ZÚK č. 025/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)9.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010. 2. dle § 36
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji
(převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
a
, a to: - pozemek: p. č.
1448/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl
oddělen z p. p. č. 1448/1 o výměře 22482 m2 dle geometrického plánu č. 381-65/2018) obec Krásná
Lípa, k. ú. Vlčí Hora, zapsané na LV č. 288 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.300,- Kč + DPH (dle ZP č. 302/2018 ze dne
4. 10. 2018 plus ostatní náklady ve výši 3.025,- Kč - viz důvodová zpráva), a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837, za podmínky
současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to
ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada
zpětné koupě bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné.
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B) ukládá
předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto
usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2019
Vyjádření k 30.11.2019: Před prodejem je nutné vypořádat protější část silnice z důvodu její
nedostatečné šířky - čeká se na souhlas vlastníka se zpracováním oddělovacího geometrického
plánu pro stanovení výměry k odkoupení do vlastnictví Ústeckého kraje.
Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2020
Vyjádření k 30.11.2020: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, která je
potřebná pro vypořádání. Probíhají jednání.
Vyjádření k 16.12.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.12.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2021
Vyjádření k 30.11.2021: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, který je
potřebný pro vypořádání. Probíhají jednání. Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu
plnění usnesení do 30.11.2022.
Usnesení ZÚK č. 062/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)10.)
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010. 2. dle § 36
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji
(převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 a to: - pozemek: p.č. 1200/2 o výměře 27018
m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: vod. dílo, přehrada LV 61,
obec Březno, k. ú. Březno u Chomutova, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.046.220,-- Kč (dle ZP č.
2390-11/19 ze dne 13. 2. 2019) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
B) ukládá
předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto
usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Vyjádření k 30.9.2019: Návrh Kupní smlouvy 19/SML1837/KSN/MAJ, který byl připomínkován
odborem LP a DS nebyl kupujícím - Povodí Ohře, s.p. přijat. O textaci kupní smlouvy bude jednáno
mezi odborem DS a Povodí Ohře s.p. Odbor MAJ navrhuje prodloužení termínu do 30.10.2020.
Vyjádření k 9.12.2019: Na 25. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.12.2019 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.10.2020
Vyjádření k 30.10.2020: Návrh Kupní smlouvy 19/SML1837/KSN/MAJ byl v letošním roce
dopracován do konečné verze, ale Povodí Ohře s.p. prozatím smlouvu nepodepsalo. Odbor
majetkový navrhuje prodloužení termínu do 20.12.2021.
Vyjádření k 16.11.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 20.12.2021
Vyjádření k 14.12.2021: Povodí Ohře, s.p. v roce 2021 nemělo na tuto akci vyčleněné finanční
prostředky. Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.11.2022.
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Usnesení ZÚK č. 026/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)11.)
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – plnění funkce
městské knihovny
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení č. 061/25Z/2019, ze dne 9. 12. 2020, z původního: souhlasí se zahájením postupného
omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího harmonogramu:
1. uzavřeni poboček k 1. 1. 2020 - prostory v majetku města: Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem:
Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad
Labem
2. uzavření poboček k 30. 6. 2020 - prostory v majetku města: Pobočka Hornická, se sídlem: V
Kutišti 299/7, Ústí nad Labem na: souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské
funkce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z
rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího harmonogramu: 1. uzavření poboček k 1. 1. 2021 prostory v majetku města: Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem Střekov Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem
2. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města: Pobočka Hornická, se sídlem: V
Kutišti 299/7, Ústí nad Labem, za podmínky, že nedojde k dohodě se Statutárním městem Ústí nad
Labem o provozování těchto poboček v režii Statutárního města Ústí nad Labem od roku 2021.
B) ukládá
jednat se Statutárním městem Ústí nad Labem o převzetí uvedených poboček tak, aby byly od roku
2021 provozně zajištěny Statutárním městem Ústí nad Labem.
Termín: 31. 12. 2020
Vyjádření k 31.12.2020: Nedořešená situace vzhledem k nejasným rozpočtům samospráv i
příspěvkových organizací v návaznosti na mimořádnou situaci ČR ve spojení COVID 19 - proto
žádáme o prodloužení termínu do 31. 12. 2021.
Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 16.12.2021: K bodu č. 1 - uzavření poboček Kamenný Vrch a Krásné Březno k 1.
1. 2021 - dané pobočky jsou uzavřené. K bodu č. 2 - pobočka Hornická je v provozu se Statutárním
městem Ústí nad Labem probíhají průběžná jednání o zajištění funkce městské knihovny
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, včetně poboček.
Vzhledem k tomu, že situace s městskou činností krajské knihovny není dořešena, žádá odbor
kultury a památkové péče o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2022.
Usnesení ZÚK č. 015/31Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)12.)
Informace související s kauzou ROP Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
stav a vývoj v trestní kauze ROP Severozápad a výsledky dosavadního vymáhání škod souvisejících
s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, pokud se prokáže, že došlo ke vzniku škody v příčinné souvislosti
s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v souvislosti s poskytováním dotací v
rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující k uplatnění případného nároku Ústeckého
kraje na náhradu škody.
Termín: 1.10.2020
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Vyjádření k 1.10.2020: V kauze ROP Severozápad byla podána obžaloba u obž. A. Nováka a spol.tzv. kauza 25 obviněných (nejrozsáhlejší část kauzy). Ústecký kraj řádně uplatnil nárok na náhradu
škody. Z této „hlavní kauzy“ byly vyčleněny k samostatnému řízení další 4 trestní řízení, které se
nyní nachází ve stádiu vyšetřování. Ústecký kraj bude průběžně prostřednictvím externí advokátní
kanceláře v rámci jednotlivých řízení uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud Ústeckému kraji
vznikne škoda. Vzhledem na probíhající stádia jednotlivých řízení nelze odhadnout časový horizont
jejich ukončení. Z tohoto důvodu je navržena změna termínu plnění úkolu na 31.12.2021. Součástí
materiálu s názvem Informace o probíhajících řízeních, který bude předkládán do Rady Ústeckého
kraje dne 27. 10. 2020, bude i souhrnná informace o aktuálně probíhajících trestních řízeních v
kauze ROP Severozápad. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 16.11.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o
prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2021
Vyjádření k 22.12.2021: Vymáhání stále pokračuje, nyní probíhá hlavní líčení ve velké kauze
ROP tzv. 25 obžalovaných, kde se Ústecký kraj přihlásil s nárokem na náhradu škody. Délku řízení
nyní nelze předjímat. Odbor legislativně právní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do
31.12.2022.
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