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Pozn.: Zveřejněna je Upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 1. 10. 2018 do 16. 11. 2018 
 

Usnesení ZÚK č. 068/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období) 

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí 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. 727/7 (podíl 1/2) o výměře 1 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Malé Březno, k.ú. Malé Březno nad 

Labem, zapsaný na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 

Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový 

úřad (podíl 1/2) a (podíl 1/2) - pozemek: p.č. 726/6 o výměře 177 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 726/7 o výměře 10 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 726/10 o výměře 57 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 727/1 o výměře 

755 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 727/5 o 

výměře 1860 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 

727/10 o výměře 472 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (zatížen 

věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 727/12 o výměře 6 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 727/14 o výměře 5000 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu 

z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 727/22 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 727/26 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace obec Malé Březno, k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsaných na LV 

č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou 

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4170/DSN/MAJ podepsána dne 26.7.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 070/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí 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. 1078/22 o výměře 102 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1081/10 o výměře 24 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1145/2 o výměře 

948 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1145/4 o 

výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Těchlovice, 

k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 

Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 25/15 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 818/2 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 818/7 o výměře 214 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 818/8 o výměře 272 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 818/47 o výměře 1 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Děčín, k.ú. Nebočady, zapsaných na 

LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou 

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 

814/11 (podíl 1/2) o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha - 

pozemek: p.č. 814/12 (podíl 1/2) o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 

plocha obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 1058 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

vykonává Státní pozemkový úřad (podíl 1/2) a Ústecký kraj (podíl 1/2) - pozemek: p.č. 822/14 o 

výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 906/3 

o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 

906/6 o výměře 699 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec 

Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 

Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 1297/1 o výměře 924 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1297/2 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1297/9 o výměře 698 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, zapsaný na 

LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou 

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 

549/6 o výměře 499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec 

Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 

Státní pozemkový úřad  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4326/DSN/MAJ podepsána dne 3.8.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 052/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – V. volební období)  
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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 to: - pozemek: p.č. 1554/23 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: silnice, (oddělen z p.č. 1554/1 o výměře 19118 m2 dle geometrického plánu č. 284-

119/2017 ze dne 18. 9. 2017) obec Štětí, k.ú. Chcebuz, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 4.500,- Kč (120,-

Kč/m2 dle ZP č. 2604-152/17 ze dne 29. 12. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč viz důvodová 

zpráva) + DPH 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: 

0080837.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Předložena Kupní smlouva č. 18/SML2760/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/9 o výměře 457 m2, 

druh pozemku: ovocný sad, - pozemek: p.č. 3647/16 o výměře 642 m2, druh pozemku: ovocný sad, 

(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze dne 

28. 2. 2017) obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 

157.778,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 

1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, 

příspěvková organizace, IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  
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Vyjádření: Předložena Kupní smlouva č. 18/SML2759/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 054/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o 

výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad, - pozemek: p.č. 3647/10 o výměře 469 m2, druh 

pozemku: ovocný sad, (pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 

3348-3/2017 ze dne 28. 2. 2017) obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na 

LV č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, 

přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu 

73.021,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- 

Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková 

organizace, IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3212/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

, a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný 

sad, - pozemek: p.č. 3647/11 o výměře 418 m2, druh pozemku: ovocný sad, (pozemky odděleny z p.č. 

3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze dne 28. 2. 2017) obec Roudnice 

nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do 

přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní cenu 65.779,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 

ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených 

nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 

Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.  
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B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3210/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, 

druh pozemku: ovocný sad, - pozemek: p.č. 3647/17 o výměře 450 m2, druh pozemku: ovocný sad, 

(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze dne 

28. 2. 2017) obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž 

pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu 70.323,- Kč 

(142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz 

důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší 

odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, 

IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3200/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 057/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období)  

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad, 

- pozemek: p.č. 3647/13 o výměře 369 m2, druh pozemku: ovocný sad, (pozemky odděleny z p.č. 

3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze dne 28. 2. 2017) obec Roudnice 

nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do 
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přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní cenu 58.821,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 

ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených 

nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 

Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3217/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 058/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad, - 

pozemek: p.č. 3647/18 o výměře 476 m2, druh pozemku: ovocný sad, (pozemky odděleny z p.č. 3647/1 

o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze dne 28. 2. 2017) obec Roudnice nad 

Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do 

přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní cenu 74.015,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 

ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených 

nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 

Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3207/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 059/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 
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467 m2, druh pozemku: ovocný sad, - pozemek: p.č. 3647/21 o výměře 628 m2, druh pozemku: ovocný 

sad, (pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze 

dne 28. 2. 2017) obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž 

pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu 95.599,- Kč 

(142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz 

důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší 

odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, 

IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3214/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 060/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – V. volební období) 

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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, 

druh pozemku: ovocný sad, - pozemek: p.č. 3647/8 o výměře 498 m2, druh pozemku: ovocný sad, 

(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze dne 

28. 2. 2017) obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž 

pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu 77.139,- Kč 

(142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz 

důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší 

odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, 

IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 30. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3204/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 061/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

a to: - pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 

467 m2, druh pozemku: ovocný sad, - pozemek: p.č. 3647/20 o výměře 431 m2, druh pozemku: ovocný 

sad, (pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze 

dne 28. 2. 2017) - pozemek: p.č. 3647/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

na pozemku stojí stavba: Roudnice nad Labem, č.e. 441, rod.rekr., LV 8355, umístěna na pozemku p.č. 

3647/2 obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž pozemek p.č. 

3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu 69.897,- Kč (142,-Kč/m2 

dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) 

a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a 

Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 31. 10. byla předložena hejtmanovi k podpisu sml. č. 18/SML3204/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 062/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – V. volební období) 

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 Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 

1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, a to: - pozemek: p.č. 1307/11 o výměře 

22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, (pozemek byl oddělen z p.č. 1307/8 

o výměře 135 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 500-106/2017 ze dne 18. 9. 2017 a 

přisloučen k parcele č. 1307/1 díl „c“ a č. 1317/1 díl „a“) obec Velké Žernoseky, k.ú. Velké Žernoseky, 

zapsané na LV č. 519 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro 

Ústecký kraj za kupní cenu 7.300,- Kč (263,63 Kč/m2 dle ZP č. 5257-5/2018 ze dne 19. 1. 2018 plus 

ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč viz důvodová zpráva) + DPH 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: 0080837.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  
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Vyjádření: Předložena Kupní smlouva č. 18/SML2762/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 064/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období)  

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 Hrobce, se sídlem Ke 

Hřišti 14, PSČ 411 83 Hrobce, IČ: 00263664, a to: - pozemek: p.č. 608/9 o výměře 39 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 608/1 o výměře 5482 m2 

dle geometrického plánu č. 152-204/2017 ze dne 4. 8. 2017) obec Hrobce, k.ú. Rohatce, zapsané na LV 

č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je 

poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Předložena Darovací smlouva č. 18/SML2763/DSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 067/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období) 

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 Zabrušany, se sídlem: 

Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany, IČ: 00266647, a to: pozemek: p.č. 240/4 o výměře 177 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň (pozemek byl oddělen z p.č. 240/1 o výměře 53500 m2 

geometrickým plánem č. 241-161/2017 ze dne 25.11.2017) obec Zabrušany, k.ú. Želénky, zapsaný na 

LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj 

a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého 

kraje, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je 

poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: DS č. 18/SML2880/DSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 081/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) rozhoduje  

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 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 307/5 o 

výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaný 

na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou 

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 139/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.5 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 307/5 o 

výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaný 

na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou 

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-smlouva č. 18/SML2811/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 082/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období) 

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 1566/1 o 

výměře 39482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen věcnými 

břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaný na LV č. 

60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 159/2017 a doložky 

dle přílohy č. 2.7 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
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příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 1566/1 o 

výměře 39482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen věcnými 

břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaný na LV č. 

60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-smlouva č. 18/SML2810/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 083/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – V. volební období) 

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 282/1 o 

výměře 14189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen věcným 

břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro 

Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 6/2018 a doložky dle 

přílohy č. 2.9 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 282/1 o 

výměře 14189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen věcným 

břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro 

Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.  

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-smlouva č. 18/SML2814/OS/MAJ.  
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Usnesení ZÚK č. 084/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období) 

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 545/31 o 

výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 545/3 o 

výměře 170 m2 geometrickým plánem č. 612-137/2017 ze dne 27. 11. 2017), obec Dubí, k.ú. Mstišov, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro 

Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 10/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.18 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: 

p.č. 545/31 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku 

p.č. 545/3 o výměře 170 m2 geometrickým plánem č. 612-137/2017 ze dne 27. 11. 2017), obec Dubí, 

k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.  

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-smlouva č. 18/SML2813/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 085/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – V. volební období)  

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 376/5 o 

výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 

376/6 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec 

Hoštka, k.ú. Kochovice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
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pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 

příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, 

se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 7056/2017 a 

doložky dle přílohy č. 2.20 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: 

p.č. 376/5 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -

pozemek: p.č. 376/6 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, obec Hoštka, k.ú. Kochovice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-smlouva č. 18/SML2816/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 086/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – V. volební období)  

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 3575/1 o 

výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Krupka, k.ú. Krupka, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro 

Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 22/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.22 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: 

p.č. 3575/1 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Krupka, k.ú. 

Krupka, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 

pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.  
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C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-smlouva č. 18/SML2815/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 087/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – V. volební období) 

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 2353 o 

výměře 43669 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Kryštofovy 

Hamry, k.ú. Přísečnice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 25/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.24 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 2353 o 

výměře 43669 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Kryštofovy 

Hamry, k.ú. Přísečnice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-Smlouva č. 18/SML2809/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 088/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)23. – V. volební období) 

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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
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příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 933/2 o 

výměře 845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 933 o 

výměře 1143 m2 geometrickým plánem č. 138-105/2017 ze dne 22. 8. 2017), obec Hrob, k.ú. Mlýny, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro 

Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 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) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 38/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.26 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: 

p.č. 933/2 o výměře 845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku 

p.č. 933 o výměře 1143 m2 geometrickým plánem č. 138-105/2017 ze dne 22. 8. 2017), obec Hrob, 

k.ú. Mlýny, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.  

 

 

C) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-Smlouva č. 18/SML2812/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 103/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – V. volební období)  

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. 727/7 (podíl 1/2) o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 727/8 (podíl 1/2) o výměře 7 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace  obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno 

nad Labem, zapsaných na listu vlastnictví č. 262 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem, pro (podíl 1/2) a ČR-Státní pozemkový úřad (podíl 1/2) 

za celkovou kupní cenu 1000,00 Kč (250,00 Kč/m2, viz důvodová zpráva).   

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  
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Vyjádření: Kupní smlouva č.18/SML2879/KSN/MAJ podepsána dne 15.5.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 109/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)25. – V. volební období)  

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. 2550/55 o výměře 20 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku 

p.č. 2550/55, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 3110 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 150.000,--Kč (cena sjednaná, viz 

důvodová zpráva) 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. 2550/55 o 

výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: garáž bez čp/če, 

umístěná na pozemku p.č. 2550/55, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 3110 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 součástí pozemku p.č. 2550/55 

v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného 

v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto 

usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-KS č. 18/SML0963/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 110/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  
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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. 2563/132 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 č.e. 953, část obce Předměstí, umístěná na 

pozemku p.č. 2563/132, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 9490 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--

Kč dle ZP č. 5115-24/2017 ze dne 10. 2. 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. 2563/132 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 č.e. 953, část obce 

Předměstí, umístěná na pozemku p.č. 2563/132, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 

9490 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 garáže č.e. 953, část obce Předměstí, která je umístěna na 

pozemku p.č. 2563/132 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde k vybudování nového 

garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto 

usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-KS č. 18/SML1678/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 112/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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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. 2550/85 o výměře 21 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. 

2550/85, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2878 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle ZP č. 

5075-175/2016 ze dne 24. 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  

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. 2550/85 o 

výměře 21 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. 2550/85, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2878 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. 2550/85 v k.ú. Litoměřice, 

ke které nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto 

usnesení.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto 

usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-KS č. 18/SML1710/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 117/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – V. volební období)  

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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 

(podíl 1/2), (podíl 1/2), 

, a to: -pozemek: p.č. 2550/78 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. 2550/78, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2038 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle ZP č. 

5068-168/2016 ze dne 23. 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  

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. 2550/78 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. 2550/78, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2038 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 prodávajícími (oprávněnými) a to na dobu určitou do doby demolice stavby 

bez čp/če – garáže, která je umístěna na pozemku p.č. 2550/78 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde 

dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto 

usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno KS č. 18/SML1059/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 020/13Z/2018/E)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)29. – V. volební období) 

Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2017  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) souhlasí  
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s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2017 s výhradou spočívající v nedostatku méně 

závažného charakteru ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) a to neprovedení inventarizace analytického 

účtu 028010 (drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovaný) v celkové hodnotě 265 909,62 Kč,  

 

B) přijímá  

opatření k nápravě zjištěného nedostatku vydáním Opatření ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje k 

provedení inventarizace - důsledné prověření dodržování zásady nulového zůstatku analytického účtu 

028010 i s ohledem na možný časový nesoulad mezi účetními jednotkami tj. kraje a příspěvkových 

organizací - včetně upozornění a proškolení členů inventarizační komise syntetického účtu 028 na tuto 

eventualitu do 31. 10. 2018, a to bez uložení dalších sankcí, jelikož nedošlo ke škodě na majetku kraje, 

 

C) bere na vědomí  

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů 

ke státnímu rozpočtu,  

 

D) schvaluje  

dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 v souladu s ust. § 

18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  

 

E) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje:  

2) zajistit ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zaslání písemné zprávy přezkoumávajícímu 

orgánu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v písemné informaci podle odst. 1. tohoto bodu. 

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 8. 10. 2018 byla zaslána na MF informace o vydání Opatření ŘKÚ - Plána inventur na 

rok 2018, kde jsou přijata uvedená opatření. Obratem bylo ze strany MF potvrzeno splnění uloženého.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)30. – V. volební období)  

Individuální žádost o dotaci – Atletika pro děti  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

žádosti o neinvestiční dotaci na akce k projektu Atletika pro děti: a) název: Atletika pro děti I. - Jezero 

Milada výše dotace: 250.000,- Kč b) název: Atletika pro děti II. - Chomutov výše dotace: 250.000,- Kč 

c) název: Atletika pro děti III. - Bílina výše dotace: 250.000,- Kč d) název: Atletika pro děti IV. - Děčín 

výše dotace: 250.000,- Kč spolku Český atletický svaz, IČO: 005 39 244, se sídlem: Diskařská 2431/4, 

169 00 Praha 6 dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč na výše uvedené žádosti a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s výše uvedeným žadatelem dle 

schváleného vzoru.  
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C) ukládá  

Mgr. Bc Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle 

bodu B) k realizaci tohoto usnesení.  

Termín: 12. 10. 2018  

Vyjádření: Potřebné administrativní kroky ke splnění tohoto usnesení byly provedeny. Smlouvy byly 

vypracovány, podepsány smluvními stranami a následně budou příjemci dotace zaslány finanční 

prostředky.  

 

Usnesení ZÚK č. 073/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)31. – V. volební období) 

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 obci Radonice, se sídlem 

Radonice č.p. 1, PSČ: 431 55 Radonice, IČ: 00262111, a to: -pozemek: p.č. 283/17 o výměře 205 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o 

výměře 17337 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 283/18 

o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -

pozemek: p.č. 283/19 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 

ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 283/20 o výměře 141 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 geometrickým plánem 

č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 283/21 o výměře 360 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 

geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 283/22 o výměře 418 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o 

výměře 17337 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 283/23 

o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -

pozemek: p.č. 283/24 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 

ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 283/25 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 283/1 o výměře 17337 m2 geometrickým plánem 

č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 302/2 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 302 o výměře 12932 m2 

geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), -pozemek: p.č. 302/3 o výměře 46 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 302 o výměře 

12931 m2 geometrickým plánem č. 467-35/2016 ze dne 28. 1. 2018), obec Radonice, k. ú. Radonice u 

Kadaně, zapsaných na LV č. 219 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Chomutov 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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je 

poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Darovací smlouva 18/SML4427/DSN/MAJ uzavřena dne 4.10.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 112/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)32. – V. volební období)  

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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

a to: -pozemek: podíl 1/3 p.č. 614/4 o výměře 216 m2, druh 

pozemku: orná půda, obec Koštice, k.ú. Koštice, zapsaný na LV č. 556 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 3.600,--Kč (50,--Kč/m2 viz důvodová 

zpráva) a předání uvedené nemovité věci 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  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-KS č. 18/SML3872/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 113/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)33. – V. volební období)  

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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

, a to: -pozemek: podíl 1/3 p.č. 614/4 o výměře 216 m2, druh pozemku: 

orná půda, obec Koštice, k.ú. Koštice, zapsaný na LV č. 556 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 

Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 3.600,--Kč (50,--Kč/m2 viz důvodová zpráva) a předání 

uvedené nemovité věci 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  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-KS č. 18/SML3873/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 114/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)34. – V. volební období)  
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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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

 a to: -pozemek: podíl 1/3 p.č. 614/4 o výměře 216 m2, druh pozemku: orná 

Koštice, zapsaný na LV č. 556 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 

Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 3.600,--Kč (50,--Kč/m2 viz důvodová zpráva) a předání 

uvedené nemovité věci 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  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-KS č. 18/SML3057/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 119/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)35. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k nemovitým 

věcem, a to: -pozemek: p.č. 1887/70 o výměře 2580 m2, druh pozemku: orná půda, -pozemek: p.č. 

1887/71 o výměře 2442 m2, druh pozemku: orná půda, -pozemek: p.č. 2265/25 o výměře 3424 m2, 

druh pozemku: orná půda, -pozemek: p.č. 2265/78 o výměře 506 m2, druh pozemku: orná půda, vše v 

k.ú. Podbořany (všechny pozemky jsou zatíženy předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 

Sb. ve prospěch Ústeckého kraje).  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k nemovitým věcem 

uvedených v bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Splněno-Potvrzení o zániku předkupního předáno k podpisu dne 12.7.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 015/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)36. – V. volební období) 

Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 12 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: a)o 
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vrácení přiměřené části poskytnuté dotace ve výši 94 264,- Kč poskytnuté Farní charitě Roudnice nad 

Labem na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6392422), z důvodu 

snížení úvazků pracovníků v přímé péči v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností 

od 1. 7. 2018, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, b)o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Roudnice nad 

Labem o převodu části poskytnuté dotace ve výši 411 600,-Kč, a to ve výši 249 499,-Kč na sociální 

službu pečovatelská služba (ID 1761469) a ve výši 162 101,- Kč na sociální službu nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež (ID 4335678), ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (ID 6392422), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, c)o částečném vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb 

Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích o převodu části poskytnuté dotace ve výši 627 100,- Kč na 

sociální službu domovy pro seniory (ID 9753639), ze sociální služby domovy se zvláštním režimem 

(ID 2185972), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, d)o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Ústí nad 

Labem o převodu části poskytnuté dotace ve výši 96 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež (ID 3125201), ze sociální služby domovy pro seniory (ID 7141935), v rámci 

kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, e)o 

vrácení části poskytnuté dotace ve výši 151 067,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 

Kostka Krásná Lípa, p.o. na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 3827499) v rámci 

dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018, z důvodu realizace 

individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, f)o vrácení části 

poskytnuté dotace ve výši 1 878,69,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb Kostka Krásná 

Lípa, p.o. na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 3827499) v rámci dotačního programu 

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program, z důvodu realizace 

individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 36 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, g)o poskytnutí dotace na sociální službu 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ve výši 151 067,- Kč v rámci dotačního 

programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

18/SML0871 s poskytovatelem sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p.o., v rámci kompetence dané § 

101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h)o poskytnutí 

dotace na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ve výši 1 878,69,- Kč 

v rámci dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program 

a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17/SML3638 s poskytovatelem sociálních služeb Kostka 

Krásná Lípa, p.o., v rámci kompetence dané § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

C) schvaluje  

aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle příloh č. 7 – 9 tohoto materiálu, 

v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 

D) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky 

k uzavření dodatků ke smlouvě s poskytovateli sociálních služeb dle příloh č. 2, 4, 6, 11 a 12 tohoto 

materiálu  

Termín: 15. 10. 2018  
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Vyjádření: Dodatky ke smlouvám s poskytovateli sociálních služeb dle příloh č. 2, 4, 6, 11 a 12 byly 

podepsány ze stran poskytovatelů a v termínu předány k podpisu PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 

1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje.  

 

 

Usnesení ZÚK č. 016/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)37. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhlášení 3. 

mimořádného termínu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

o vyhlášení 3. mimořádného termínu v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v rámci 

projektu POSOSUK 2“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné 

úkony ke zveřejnění 3. mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 2“  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: 3. mimořádný termín projektu POSOSUK 2 byl dne 26.9.2018 vyvěšen na úřední desce.  

 

Usnesení ZÚK č. 018/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)38. – V. volební období)  

Město Žatec – žádost o převzetí zřizovatelských funkcí  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Předložené informace uvedené v přílohách 1 až 3 tohoto materiálu.  

 

B) rozhoduje  

Nevyhovět žádosti o převzetí zřizovatelských funkcí příspěvkové organizace města Žatce Kamarád-

LORM.  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o 

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Organizace byla obeznámena o výsledku rozhodnutí do datové schránky - JID 

156247/2018/KUUK, č. j. 2745/SV/2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 019/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)39. – V. volební období)  

Možnost využití bývalé ozdravovny v Jetřichovicích  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu,  
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B) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

nevyhovět žádosti o nabytí bývalé ozdravovny Jetřichovice do vlastnictví Ústeckého kraje pro účely 

vybudování zařízení sociálních služeb,  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje informovat žadatele o 

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 1.10.2018 byl odeslán informační dopis o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 020/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)40. – V. volební období)  

Město Kadaň – žádost o vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

přiloženou informaci uvedenou v příloze č.1 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

o vydání souhlasného stanoviska v návaznosti na část XII. Bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje pro Město Kadaň ve znění: Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace projektu 

z dotačního programu IROP výzvy č. 82_Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách 

II. do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u obce Kadaň (organizace NADĚJE) kapacitu 

nové sociální služby – nízkoprahového denního centra ve výši individuální kapacity 2 a skupinové 

kapacity 15 a u noclehárny ve výši 8 nebudou – li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená 

do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje č. …. k zajištění 

dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 

kraje.  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje informovat žadatele o 

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 1.10.2018 byl odeslán informační dopis o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 021/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)41. – V. volební období)  

Sociální a zdravotní služby Teplice – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Předložené informace uvedené v přílohách 1 až 3 tohoto usnesení.  

 

B) rozhoduje  

V návaznosti na část XII. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o vydání 

souhlasného stanoviska pro Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s. ve znění: Ústecký kraj zařadí po 

ukončení realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 82_Rozvoj sociálních služeb 

v sociálně vyloučených lokalitách II. do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u organizace 
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Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s. kapacitu nové sociální služby domov pro osoby se zdravotním 

postižením ve výši 12 a kapacitu služby chráněné bydlení ve výši 8, nebudou–li tomu bránit legislativní 

podmínky. Služba zařazená do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření 

Ústeckého kraje č. …. k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní 

sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje informovat žadatele o 

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Žadatelé byli informování dopisem - JID 156344/2018/KUUK, č. j. 2746/SV/2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 043/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)42. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 - přerozdělení 

zbylých finančních prostředků náhradníkovi  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci dle přílohy 1 předloženého materiálu.  

 

B) mění  

v části C) bod 3. na "dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení ), ve znění 

pozdějcích předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 

vzoru smlouvy, schválené usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11.12.2017, za podmínky předložení 

rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace", a to tomuto žadateli: Projekt č. 

92: Název projektu: Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky u č. p. 61 ve vesnické 

památkové zóně Brocno Příjemce: 

Dotace: 239 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,5 % 

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady ÚK zajistit realizaci části B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 5. 10. 2018 byla podepsána smlouva s příjemcem dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 045/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)43. – V. volební období)  

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Regionální muzeum v Teplicích, 

příspěvková organizace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje: č.j. 202/2001, ze dne 28. 

11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: název: Regionální muzeum v Teplicích, 

příspěvková organizace sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 517/14, PSČ: 415 01, IČ: 00083241 dodatkem 

č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  
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Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatku ke zřizovací listině 

schválené dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Dne 26. 9. 2018 byl odeslán na organizaci dopis spolu s dodatkem.  

 

Usnesení ZÚK č. 047/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)44. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 2. 

výzva  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

podle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: 1. o poskytnutí účelové dotace ve výši 11 691 904,20 Kč navržené výběrovou komisí 

žadatelům uvedeným příloze č. 1 tohoto usnesení; 2. neposkytnutí účelové dotace ve výši 5 727 600,00 

Kč navržené výběrovou komisí žadatelům uvedeným příloze č. 2 tohoto usnesení;  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, administraci smluv dle 

přílohy tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Schváleným žadatelům, kterým byla dotace přiznána, jsou smlouvy poslány. Ti kteří byli 

zamítnuti, bylo posláno vyrozumění o neposkytnutí dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 049/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)45. – V. volební období)  

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Fondu 

vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o: 1. vypovězení smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace č. 16/SML4444/SoPD/ZPZ ve výši 1 030 550,- Kč příjemci dotace - Obec Prackovice 

nad Labem, IČ 00264229 na projekt „Prodloužení výtlaku z ČS 8“, z důvodu porušení smluvní 

povinnosti - nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy z důvodu nerealizování plnění smlouvy; 

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0301/SoPD/ZPZ 

uzavřené s Obcí Údlice, IČ 00262153, v rámci projektu „Přečaply – tlaková splašková kanalizace“, dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, zajistit realizaci úkonů dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 10. 2018  

Vyjádření: Dopis o vypovězení smlouvy s obcí Prackovice n/L a dodatek smlouvy s obcí Údlice byli 

vyhotoveni a poslány zmiňovaným obcím.  

 

Usnesení ZÚK č. 051/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)46. – V. volební období) 

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014 až 

2020 – oprava přílohy v kompetenci ZÚK  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) revokuje  

ze dne 23. 4. 2018, usnesení č. 049/12Z/2018 v části přílohy tak, že přílohu č. 4, strana 7, nahrazuje 

přílohou č. 3 tohoto materiálu.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, zajistit smlouvu s   

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Opravená smlouva byla panu poslána 8.10.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 012/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)47. – V. volební období) 

Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem v souladu s čl. 23 

odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.  

 

B) volí  

do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty: 

 

C) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad 

Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu A) 2. tohoto usnesení.  

Termín: 5. 11. 2018  

Vyjádření: Informace předsedovi Krajského soudu v Ústí nad Labem byla odeslána dne 2.11.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 021/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)48. – V. volební období)  

Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o 

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu části poskytnuté dotace ve výši 

75 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 8870904), ze sociální služby azylové domy (ID 

3778962), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

C) ukládá  
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PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky 

k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 

Termín: 15. 11. 2018  
Vyjádření: Dodatek ke smlouvě je připraven k podisu u PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka 

hejtmana Ústeckého kraje. 


