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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.6

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Nabídka bezúplatného převodu objektu v Litvínově do vlastnictví kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Města Litvínov č. Z/1000/38 ze dne 13. 9. 2018

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

18.6-1 Název: bod 18.6 priloha 2.pdf
Usnesení z 38. zasedání 
Zastupitelstva města Litvínov konané 
dne 13.9.2018

U

18.6-2 Název: bod 18.6 priloha 2.pdf Stanovisko Oblastního muzea v 
Mostě, příspěvkové organizace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

usnesení Zastupitelstva Města Litvínov č. Z/1000/38 ze dne 13. 9. 2018, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) rozhoduje

o nepřijetí nabídky k bezúplatnému převodu majetku pozemku p. č. 59, o výměře 632 m²,
zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, jehož nedílnou součástí je stavba čp. 40 –
Radniční sklípek, to vše v k. ú. Horní Litvínov a jednotky č. 39/102 o výměře 182,70 m², provozovna, podíl
na společných částech nemovitostí 18270/190830, vymezené na pozemku p. č. 57, zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 1.639 m², která je součástí stavby čp. 39, občanská vybavenost, v k. ú. Horní 
Litvínov, za podmínky zachování veřejně prospěšného účelu (např. galerie, muzeum apod.).



Důvodová zpráva:
Dne 13. 9. 2018 Zastupitelstvo města Litvínov schválilo záměr nabídnout Ústeckému kraji k bezúplatnému
převodu nemovitý majetek - čp. 40 Radniční sklípek, včetně pozemků, a to za podmínky zachování veřejně
prospěšného účelu budovy (např. galerie, muzeum apod.).
Nabídka převodu majetku byla směřována zejména pro využití předmětných nemovitostí Oblastním muzeem
v Mostě, příspěvkovou organizací. Zástupci muzea, odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu se
sešli se zástupci města na místě. Nemovitosti si prohlédli a nechali si vyčíslit náklady na provoz, které činí
cca 310 tis. Kč za rok.

Stanovisko odboru kultury a památkové péče:
Objekt č. p. 40 v Litvínově je pro muzejní aktivity (stálá expozice) nevhodný. Dále by vyžadoval investice pro
úpravu budovy na provoz muzea a generoval zvýšené náklady na provoz příspěvkové organizace. Odbor KP
nedoporučuje přijmout nabídku k bezúplatnému převodu nemovitostí.

Stanovisko Oblastního muzea v Moste, příspěvkové organizace: viz příloha č. 2

Stanovisko odboru majetkového:
Majetkový odbor se s ohledem na shora uvedenou argumentaci a přiložené Stanoviska Oblastního muzea v
Mostě, příspěvkové organizace, připojuje ke stanovisku Odboru kultury a památkové péče.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

         Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 20. 11. 
2018

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 20. 11. 2018

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 20. 11. 2018


