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Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

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

 

Usnesení ZÚK č. 069/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

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. 1094/12 o výměře 41 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1094/7 

o výměře 6836  m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 420-340/2015 ze dne 

10.12.2015) - pozemek: p.č. 1094/11 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: jiná plocha obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 10002 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad - pozemek: p.č. 338/33 o 

výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha obec Křešice, k.ú. 

Nučnice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní 

pozemkový úřad  

 

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: Státní pozemkový úřad provádí lustraci pozemku a vynětí ze ZPF, který je dotčený 

stavbou odpočívky u cyklostezky "Labská stezka č. 2" v k.ú. Libochovany. Smlouva bude 

předložena k podpisu až po dokončení těchto úkonů ze strany vlastníka pozemku Nový termín: 

30.4.2019  
 

Usnesení ZÚK č. 072/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Žatec, se sídlem 

nám. Svobody 1, PSČ: 438 24 Žatec, IČ: 00265781, a to: -pozemek: p.č. 6903/19 o výměře 220 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 6903/5 

o výměře 3557 m2 geometrickým plánem č. 6445-5393/2017 ze dne 5. 10. 2017), -pozemek: p.č. 

6903/20 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemek oddělen z p.č. 6903/10 o výměře 6461 m2 geometrickým plánem č. 6445-5393/2017 ze 

dne 5. 10. 2017), obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsaných na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 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.  
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B) ukládá  

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: Město Žatec ještě neschválilo uzavření darovací smlouvy z důvodu konání voleb do 

zastupitelstev měst a obcí. Předpokládáme, že Zastupitelstvo města Žatec bude určitě zasedat v 

prosinci 2018, proto odbor MAJ navrhuje prodloužit termín do 30.4.2019. Nový termín: 30.4.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 074/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Blatno, se sídlem 

Blatno č.p. 59, PSČ: 439 84 Blatno, IČ: 00264768, a to: -pozemek: p.č. 1358/7 o výměře 340 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1358/1 

o výměře 1247 m2 geometrickým plánem č. 361-027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 

1358/8 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemek oddělen z p.č. 1358/3 o výměře 969 m2 geometrickým plánem č. 361-027/2017 ze dne 

22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 1384/4 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1384/1 o výměře 5396 m2 geometrickým 

plánem č. 361-027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 1384/5 o výměře 16 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1384/1 o 

výměře 5396 m2 geometrickým plánem č. 361-027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 

1318/11 o výměře 324 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec 

Blatno, k. ú. Blatno u Podbořan, zapsaných na LV č. 66 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec 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  

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 ještě nebyla schválena Zastupitelstvem obce Blatno z důvodu 

konání voleb do zastupitelstev měst a obcí. Předpokládáme, že Zastupitelstvo obce Blatno bude 

určitě zasedat v prosinci 2018, proto navrhuje odbor MAJ prodloužit termín do 30.4.2019. Nový 

termín: 30.4.2019  
 

Usnesení ZÚK č. 082/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.)  

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 Volevčice, se 

sídlem Volevčice č.p. 22, 434 01 Most, IČ: 00266175, a to: -pozemek: p.č. 269/1 díl „a“ o výměře 

208 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 269/1 a 

přisloučen k pozemku p.č. 55/1 dle geometrického plánu č. 383-208/2016 ze dne 4.9.2017) -
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pozemek: p.č. 270/1 díl „b“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 

(oddělen z pozemku p.č. 270/1 a přisloučen k pozemku p.č. 55/1 dle geometrického plánu č. 383-

208/2016 ze dne 4.9.2017) obec Volevčice, k. ú. Volevčice, zapsaných na LV č. 46 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, 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) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2018  

Vyjádření: Usnesení 082/13Z/2018 bude zrušeno a nahrazeno novým usnesením ZÚK dne 

10.12.2018 z důvodu změny v číslování pozemků, které jsou předmětem daru. K přeschválení dojde 

i na straně obce Volevčice. Nový termín: 31.5.2019  

 

 


