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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 17. 11. 2018 do 15. 2. 2019 
 

Usnesení č. 56/19Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )  r o z h o d u j e  

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

nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, a to: 

- pozemek: p.č. 123 o výměře 1489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

- pozemek: p.č. 125 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využítí: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 128 o výměře 1757 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využítí: manipulační 

plocha, 

obec Snědovice, k.ú. Snědovice, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní 

pozemkový úřad za kupní cenu dle znaleckého posudku + nákladů spojených s převodem do 

vlastnictví Ústeckého kraje a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci 

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, IČ: 

70948062, se sídlem Snědovice 1, Snědovice, PSČ: 411 74. 

 

B )  u k l á d á  

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

nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Usnesení předloženo ke zrušení zároveň s novým návrhem nákupu do ZÚK 28. 1. 2019. 

 

Usnesení č. 35/28Z/2016 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

A )  r o z h o d u j e  

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) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Speciální mateřské škole Vilík, se 

sídlem: Teplická 137/172, 40502 Děčín VIII - Dolní Oldřichov, IČ: 03719995, a to: 
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 pozemek: p. p. č. 1596/3 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

(pozemek byl oddělen z p. č. 1596/1 o výměře 1990 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 817-050/2015 ze dne 29. 10. 2015) 

     obec Děčín, k. ú. Horní Oldřichov, zapsané na LV č. 316 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj za kupní cenu 1,- Kč (viz důvodová zpráva) a 

vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola řemesel a 

služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807, za podmínky současného 

sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě 

patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě 

bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné. 

B )  u k l á d á  
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

prodej (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 16/SML0913/KSN/MAJ podepsána dne 15. 11. 2018. 
 

Usnesení č. 77/30Z/2016 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

A )  r o z h o d u j e  
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 

 pozemek: p.č. 395/3 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha  

 pozemek: p.č. 395/4 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

(pozemky byly odděleny z p.p.č. 395/2 o výměře 159 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 

č. 353-335/2014 ze dne 26.3.2015) a jsou zatíženy zástavním právem dle aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí, 

obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 660 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro a celkovou kupní cenu 750,- Kč 

(250,- Kč/m2, cena sjednána dohodou) 

B )  u k l á d á  
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

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

hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.11.2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4898/KSN/MAJ podepsána 5.11.2018. 

 

Usnesení ZÚK č. 087/6Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) zrušuje 

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.  

 

B) 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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

 

C) ukládá  

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

nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  
Vyjádření: Kupní smlouva č. 17/SML2889/KSN/MAJ podepsána 30. 5. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 106/6Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – 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 

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML1760/KSN/MAJ podepsána dne 17.5.2018  

 

 

Usnesení ZÚK č. 114/6Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – 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 společnosti REKULTIVACE Ústí 

nad Labem, s. r. o., se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČO: 25041738, 
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a to: -pozemek: p.č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří na pozemku 

stojí stavba: Ústí nad Labem – centrum, č.p. 3121, občanská vybavenost -stavba: Ústí nad Labem- 

centrum, č.p. 3121, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č. 2431/11 (pozemek i stavba jsou 

zatíženy věcnými břemeny a zástavními právy dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) Obec Ústí 

nad Labem k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3048 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za celkovou kupní cenu 17.000.000,- Kč 

(48.022,60 Kč/m2 dle ZP č. 2250/70/2016 ze dne 21. 8. 2016).  

 

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. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 7. 2. 2018 byla uzavřená smlouva č. 18/SML0761/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/7Z/2017 (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

 

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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva podepsána hejtmanem  

 

Usnesení ZÚK č. 065/7Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – 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, 
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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. 969/12 o výměře 5005 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku č. 969/9 o výměře 25327 m2 

geometrickým plánem č. 282-29/2012 ze dne 8. 6. 2012), -pozemek: p.č. 1747/3 o výměře 128 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku č. 1747 o výměře 218 m2 

geometrickým plánem č. 282-29/2012 ze dne 8. 6. 2012), obec Česká Kamenice, k.ú. Líska, 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 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) 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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML1538/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 057/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – 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 Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 1/2 o výměře 257 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 1 o výměře 3174 m2 geometrickým 

plánem pro rozdělení pozemku č. 744-92/2017 ze dne 31. 7. 2017), obec Kytlice, k.ú. Falknov, 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 a předání uvedené 

nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

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. 12. 2018  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML1537/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 058/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – 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 Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 543 o výměře 9 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Březno, k.ú. Stranná u Nechranic, zapsaný na LV č. 

10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité 

věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 

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

 

B) ukládá  

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. 12. 2018  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML1207/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 059/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – 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. 270 o výměře 1611 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Koštice, k.ú. Vojničky, zapsaný na LV č. 

10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, -pozemek: p.č. 727/70 o 

výměře 1382 m2, druh pozemku: orná půda, -pozemek: p.č. 727/71 o výměře 458 m2, druh pozemku: 

orná půda, -pozemek: p.č. 995/25 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, obec Koštice, k.ú. Koštice, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu vykonává Státní pozemkový úřad 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) 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. 12. 2018  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML1208/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 062/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – 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 

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

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 609 o výměře 86 m2, druh pozemku: 

trvalý travní porost, obec Šluknov, k.ú. Rožany, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 

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

Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

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. 12. 2018  

Vyjádření: splněno - smlouva č. 18/SML1536/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 067/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – 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 Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774, a to: -pozemek: p.č. 110/3 o výměře 164 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, obec Místo, k.ú. Vysoká Jedle, zapsané na LV 

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

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, a předání uvedené 

nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

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. 12. 2018  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu č. 18/SML1540/OS/MAJ uzavřená dne 19. 3. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 084/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – 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 
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183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 

2563/131, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2958 u Katastrálního úřadu pro 

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

5114-23/2017 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. 2563/131 o 

výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem 

podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná 

na pozemku p.č. 2563/131, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2958 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: 

 

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. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 17/SML3723/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 021/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období)  

Informace o plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 

2015–2018  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů 1.informaci o 

plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje za rok 2017 dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 2.Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za rok 2016, která 

je přílohou č. 2 tohoto materiálu  
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B) ukládá  

Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje: 1.informaci o plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 

za rok 2018 2.Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za rok 2017  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Zpráva byla předána na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 10.12.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – V. volební období)  

Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný 

materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace 

o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017) dle přílohy 

č. 1 tohoto materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících  

 

B) ukládá  

Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, sledovat vývoj sociálních 

služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a  informovat Zastupitelstvo 

Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem 

Termín: 31. 12. 2018  
Vyjádření: Dne 10.12.2018 byl v Zastupitelstvu Ústeckého kraje projednán aktualizovaný dokument 

Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. Ke zveřejnění 

aktualizovaného dokumentu na webu kraje došlo dne 18.12.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 062/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období)  

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v.v.i. pro rok 2018, financované z institucionální podpory výzkumu a vývoje 

Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v.v i., pro rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu A) tohoto 

usnesení  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Dne 3. 12. 2018 byla provedena kontrola splnění hlavních úkolů za rok 2018 PhDr. 

Novákem a následně byla dne 17. 12. 2018 předána na Ústecký kraj vypracovaná písemná zpráva o 

kontrole.  

 

Usnesení ZÚK č. 093/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) souhlasí  

se zněním Darovací smlouvy č. 41/2017/Ro-35100 dle přílohy č. 2.20 tohoto usnesení, týkající se 

převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 

00, a to: -pozemek: p.č. 2502/4 o výměře 1319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice (oddělen z pozemku č. 2502 o výměře 2438 m2 geometrickým plánem č. 1138-151/2015 ze dne 

18. 3. 2016), obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsaný na LV č. 1339 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

B) ukládá  

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

přijetí daru nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: DS č. 17/SML4061/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 098/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – 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 společnosti České dráhy, a.s., se 

sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, a to: - pozemek: p. č. 3022/65 o 

výměře 5597 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, (vzniklý z dílu „a“ pozemku p. 

č. 3022/1 o výměře 2015 m2 a dílu „b“ pozemku p. č. 3022/65 o výměře 3582 m2 geometrickým 

plánem č. 2004-38/2010 ze dne 19. 5. 2010) obec Děčín, k.  ú. Děčín, zapsané na LV č. 5190 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 1.200.000,-- Kč 

(1.119.400,--Kč dle ZP č. 7873/133/08/17 ze dne 3. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 80.600,--Kč 

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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá 

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2824/KSN/MAJ uzavřená dne 17. 5. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 112/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „D7 

Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu“ mezi Ústeckým krajem a společností Ředitelství silnic a 
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dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390 dle přílohy č. 1.3 tohoto 

usnesení  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o vypořádání některých práv a 

povinností dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 4. 12. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 17/SML4065/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 038/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – V. volební období)  

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

1. Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji, dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení 2. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Ústeckém kraji, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) 

tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji jsou zveřejněny na 

webových stránkách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, i pro 

ostatní pověřené knihovny Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 039/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období) 

Rozdělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji 

na rok 2018  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

přidělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na 

rok 2018, v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, takto: 1. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace se sídlem: Karla Čapka 1441/3, 

406 55 Děčín I. IČ: 64679454 ve výši: 1 530 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město 

Děčín, IČ: 00261238; se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly; číslo účtu: 

921402389/0800 2.Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěvková 

organizace se sídlem: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov IČ: 00360589 ve výši: 1 235 000 Kč 

prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Chomutov, IČ:00261891; se sídlem: Zborovská 

4602, 430 28 Chomutov; číslo účtu: 9005-626441/0100 3.Knihovna Karla Hynka Máchy v 

Litoměřicích, příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČ: 

00360627 ve výši: 1 858 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Litoměřice, IČ: 00263958; se 

sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice; číslo účtu: 9005-1524471/0100 4.Městská knihovna 

Louny, příspěvková organizace se sídlem: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny IČ: 65108477 ve výši: 803 

000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Město Louny, IČ: 00265209; se sídlem: Mírové náměstí 35, 

440 23 Louny; číslo účtu: 1020793399/0800 5.Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace se 
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sídlem: náměstí Svobody 52, 438 11 Žatec IČ: 49123742 ve výši: 337 000 Kč prostřednictvím účtu 

zřizovatele: Město Žatec, IČ: 00265781; se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec; číslo účtu: 9005-

422481/0100 6.Městská knihovna Most, příspěvková organizace se sídlem: Moskevská 12, 434 21 

Most IČ: 00080713 ve výši: 769 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Most, IČ: 

00266094; se sídlem: Radniční ul. 1/2, 434 69 Most; číslo účtu: 1041368359/0800 7.Regionální 

knihovna Teplice, příspěvková organizace se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice IČ: 00361216 ve 

výši: 1 098 000 Kč prostřednictvím účtu zřizovatele: Statutární město Teplice, IČ: 00266621; se 

sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice; číslo účtu: 9005-226501/0100  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto usnesení 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Se všemi pověřenými knihovnami pro zajištění výkonu regionálních funkcí, byly uzavřeny 

smlouvy a byly jim převedeny dané finanční prostředky.  

 

Usnesení ZÚK č. 043/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – V. volební období) 

Záměr získání pozemků pro rozvoj Archeoskanzenu v Březně u Loun  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o záměru nabytí pozemků do vlastnictví Ústeckého kraje od města Postoloprty, a to: p. č. 

1556/1, 1557/1, 1557/2, 1557/3, 1557/4, 1557/5, 1557/6, 1557/7, 1557/8, 1557/9, 1557/16, 1557/17, 

1557/19, 154, obec Postoloprty, katastrální území Březno u Loun, pro potřeby Oblastního muzea v 

Lounech, příspěvkové organizace - Archeologického skanzenu v Březně u Loun, dle přílohy č. 1 a č. 2 

tohoto usnesení.  

 

B) souhlasí  

s jednáním s Městem Postoloprty ohledně možného nabytí pozemků: p. č. 1556/1, 1557/1, 1557/2, 

1557/3, 1557/4, 1557/5, 1557/6, 1557/7, 1557/8, 1557/9, 1557/16, 1557/17, 1557/19, 154, obec 

Postoloprty, katastrální území Březno u Loun, do vlastnictví Ústeckého kraje, za podmínky stanovení 

kupní ceny pozemků dle znaleckého posudku a zajištění odstranění veškerých právních vad pozemků.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části B) tohoto 

usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Během roku 2018 proběhla jednání ohledně možného nabytí pozemků: p. č. 1556/1, 1557/1, 

1557/2, 1557/3, 1557/4, 1557/5, 1557/6, 1557/7, 1557/8, 1557/9, 1557/16, 1557/17, 1557/19, 154, obec 

Postoloprty, katastrální území Březno u Loun, do vlastnictví Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – 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 
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č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité 

věci z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, 

IČ: 65993390, a to: -pozemek: p.č. 188/58 o výměře 147 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: dálnice obec Chlumec , k. ú. Český Újezd, zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 53.030,-Kč (dle 

ZP č. 101/1272/2017 ze dne 12. 9. 2017) 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 kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 4. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 21. 5. 2018 byla podepsaná Kupní smlouva č. 18/SML3052/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 066/11Z/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) 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. 330/4 o výměře 192 m2, druh 

pozemku: trvalý travní porost, -pozemek: p.č. 330/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: trvalý travní 

porost, obec Dobkovice, k.ú. Prosetín u Dobkovic, 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 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) 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4336/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 067/11Z/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, 

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. 429 o výměře 324 m2, druh pozemku: 
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ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Dlažkovice, k.ú. Dlažkovice, zapsaný na LV 

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

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené 

nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4335/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 071/11Z/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 

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. 34/9 o výměře 205 m2, druh pozemku: 

orná půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 34/5 o výměře 1501 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 91-93/2011 ze dne 19.9.2011) - pozemek: p.č. 34/10 o výměře 9 m2, druh pozemku: orná 

půda - pozemek: p.č. 34/12 o výměře 448 m2, druh pozemku: orná půda (pozemky byly odděleny z 

p.p.č. 34/1 o výměře 5675 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 92-93/2011 ze dne 

19.9.2011) - pozemek: p.č. 34/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: orná půda - pozemek: p.č. 34/17 o 

výměře 36 m2, druh pozemku: orná půda - pozemek: p.č. 34/19 o výměře 19 m2, druh pozemku: orná 

půda (pozemky byly odděleny z p.p.č. 34/2 o výměře 1040 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 92-93/2011 ze dne 19.9.2011) - pozemek: p.č. 36/7 o výměře 904 m2, druh pozemku: orná 

půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 36/5 o výměře 2375 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 92-93/2011 ze dne 19.9.2011) obec Těchlovice, k.ú. Přerov u Těchlovic, 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. 1078/17 o 

výměře 52 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1078/13 o výměře 524 m2 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 236-93/2011 ze dne 7.9.2011) - pozemek: p.č. 1081/8 

o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1081/5 o výměře 91 m2 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 236-93/2011 ze dne 7.9.2011) 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. 1088/3 o výměře 257 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl 

oddělen z p.p.č. 1088/1 o výměře 774 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 246-

259/2011 ze dne 14.12.2011) 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. 26/2 o výměře 62 m2, 

druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 26/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: trvalý travní 

porost (pozemky byly odděleny z p.p.č. 26 o výměře 1978 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 749-93/2011 ze dne 15.9.2011) obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 
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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. 814/9 o 

výměře 89 m2, druh pozemku: orná půda - pozemek: p.č. 814/10 o výměře 712 m2, druh pozemku: 

orná půda (pozemky byly odděleny z p.p.č. 814/1 o výměře 32874 m2 geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 467-93/2011 ze dne 15.9.2011) 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. 

549/4 o výměře 268 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 549/5 o výměře 1 m2, druh 

pozemku: trvalý travní porost (pozemky byly odděleny z p.p.č. 549/1 o výměře 1977 m2 geometrickým 

plánem pro rozdělení pozemku č. 743-93/2011 ze dne 15.9.2011) obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, 

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  

 

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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4325/DSN/MAJ podepsána dne 3.8.2018  

 

Usnesení ZÚK č. 078/11Z/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 města Mikulášovice, se sídlem 

Mikulášovice 1007, PSČ 407 79 Mikulášovice, IČ: 00261581, a to: - pozemek: p. č. 5379/9 o výměře 

532 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý z dílů: „l" st. p. č. 688 o výměře 

198 m2, „g“ st. p. č. 689/1 o výměře 156 m2, „j“ st. p. č. 689/3 o výměře 12 m2 a dílů „b+d“ p.č. 

1376/1 o výměře 166 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 1400-46/2017 ze dne 9. 8. 

2017), - pozemek: p. č. 5379/18 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 

plocha (vzniklý z dílů: „m“ st. p. č. 688 o výměře 32 m2, „h“ st. p. č. 689/1 o výměře 29 m2 a dílů 

„c+e“ p. č. 1376/1 o výměře 34 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 1400-46/2017 ze 

dne 9. 8. 2017), - pozemek: p. č. 5379/17 o výměře 726 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice (vzniklý z dílů: „m“ p. č. 1237 o výměře 33 m2, „i“ p. č. 1252/2 o výměře 50 m2, „h“ p. 

č. 1253 o výměře 146 m2, „e“ p. č. 1270 o výměře 256 m2, „c“ p. č. 1272 o výměře 218 m2 a dílu „l“ 

p. č. 5407/1 o výměře 23 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 1401-55/2017 ze dne 14. 

8. 2017), - pozemek: část p. č. 5853/26 díl „a“ o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 5853/26 o výměře 111 m2 geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemků č. 1474-109/2017 ze dne 5. 10. 2017 a přisloučen k parcele č. 5318 o výměře 1070 

m2) obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsaných na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 68.600,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová zpráva) 

a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 

00080837.  

 

B) ukládá  
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž předmětem 

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML1566/KSN/MAJ uzavřená dne 10. 4. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 081/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – 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 Statutárního města Teplice, se 

sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to: -pozemek: p. č. 64/4 o výměře 739 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Teplice-Řetenice -pozemek: p. č. 4730/21 o výměře 4218 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Teplice vše v obci Teplice, zapsané na LV č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za celkovou 

kupní cenu 247.850,-- 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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML1617/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 044/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – V. volební období)  

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících 

na území Ústeckého kraje na rok 2018 – rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na 

výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům: Projekt č. 1 Název projektu: Podpora zájezdové a svozové 

(regionální) činnosti Městského divadla v Mostě, spol. s r.o. Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s 

r.o. Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most IČ: 27275701 Ve výši: 3 500 000 Kč Termín ukončení realizace 

projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018 Projekt č. 2 Název projektu: Koncertní 

činnost Severočeské filharmonie Teplice 2018 v rámci Ústeckého kraje Žadatel: Severočeská 

filharmonie Teplice Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice IČ: 00083283 Ve výši: 3 500 000 Kč 

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018 Projekt č. 3 

Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO 2018 Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s. Sídlo: 

Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov IČ: 70856656 Ve výši: 1 800 000 Kč Termín ukončení realizace 
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projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018 Projekt č. 4 Název projektu: Činoherní 

studio pro Ústecký kraj 2018 Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

Sídlo: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov IČ: 71294821 Ve výši: 1 200 000 Kč Termín 

ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018 b) dle § 36 písm. c) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru usnesením Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 064/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Se všemi příjemci byla uzavřena smlouva a následně zaslána poskytnutá dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 045/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – V. volební období) 

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle příloh předloženého materiálu  

 

B) rozhoduje  

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

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

vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 065/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, těmto žadatelům: Projekt 

č. 66 Název projektu: Kulturní léto v Líšťanech Žadatel: Obec Líšťany IČO: 00831824 Sídlo: U 

Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany Ve výši: 40 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 14. 9. 2018. Projekt č. 74 Název projektu: Umíme se bavit – 8. ročník 

Žadatel: Město Libochovice IČO: 00263931 Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice Ve výši: 

35 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2018. 

Projekt č. 93 Název projektu: Oslavy ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu 

Žadatel: Obec Chotěšov IČO: 00526096 Sídlo: Lovosická 13, 410 02 Chotěšov Žádost ve výši: 31 

500,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2018. 2. dle 

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

poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru 

smlouvy, schváleného usnesením č. 065/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, za podmínky předloženého 

rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům: Projekt č. 2 

Název projektu: Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy Žadatel: Obec Patokryje IČO: 00266124 

Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje Ve výši: 35 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 29. 9. 2018. Projekt č. 5 Název projektu: Léto s divadlem v Krupce 

Žadatel: Město Krupka IČO: 00266418 Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka Ve výši: 30 

000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2018. 

Projekt č. 6 Název projektu: Den seniorů v Krupce Žadatel: Město Krupka IČO: 00266418 Sídlo: 

Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka Ve výši: 30 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, 

jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2018. Projekt č. 8 Název projektu: XVII. Svatováclavská 

pouť ve Výsluní Žadatel: Město Výsluní IČO: 00262251 Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní Ve výši: 

30 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2018. 

Projekt č. 15 Název projektu: Svatovavřinecká pouť 2018 Žadatel: Obec Veliká Ves IČO: 00262188 
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Sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves Ve výši: 30 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2018. Projekt č. 17 Název projektu: Oslavy 700 let od založení 

obce Hříškov Žadatel: Obec Hříškov IČO: 00556301 Sídlo: Hříškov 50, 439 04 Hříškov Ve výši: 50 

000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018. 

Projekt č. 20 Název projektu: Historický den "Štětská ostrev" & folkové odpoledne Žadatel: Město 

Štětí IČO: 00264466 Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Ve výši: 40 000,- Kč Termín ukončení 

realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2018. Projekt č. 21 Název projektu: IX. 

Fesťáček pod hradbami Žadatel: Obec Místo IČO: 00262048 Sídlo: Místo 81, 431 58 Místo Ve výši: 

40 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 9. 2018. 

Projekt č. 25 Název projektu: Adventní koncert 2018 Žadatel: Statutární město Most IČO: 00266094 

Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most Ve výši: 40 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018. Projekt č. 30 Název projektu: Oslava výročí vzniku 

obce Bžany a jejich místních částí Žadatel: Obec Bžany IČO: 00266264 Sídlo: Bžany 50, 415 01 

Bžany Ve výši: 30 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 

16. 7. 2018. Projekt č. 36 Název projektu: Majáles 2018 Žadatel: Statutární město Most IČO: 00266094 

Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most Ve výši: 35 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako 

závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2018. Projekt č. 41 Název projektu: Farmářské slavnosti 2018 

Žadatel: Statutární město Most IČO: 00266094 Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most Ve výši: 45 000,- Kč 

Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 12. 2018. Projekt č. 42 

Název projektu: Silvestr 2018 Žadatel: Statutární město Most IČO: 00266094 Sídlo: Radniční 1/2, 434 

01 Most Ve výši: 55 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven 

do 31. 12. 2018. Projekt č. 52 Název projektu: Meziboří v kultuře 2018 Žadatel: Město Meziboří IČO: 

00266086 Sídlo: Náměstí 8. května 341/206, 435 13 Meziboří Ve výši: 50 000,- Kč Termín ukončení 

realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2018. Projekt č. 53 Název projektu: 

Casanovské slavnosti 2018 Žadatel: Město Duchcov IČO: 00266299 Sídlo: náměstí Republiky 20/5, 

419 01 Duchcov Ve výši: 50 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 30. 9. 2018. Projekt č. 88 Název projektu: Spokey Rainbow Run Ústí Nad Labem 2018 

Žadatel: Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. IČO: 02133962 Sídlo: Smetanovo náměstí 1180/7, 702 

00 Ostrava Ve výši: 40 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 30. 6. 2018. Projekt č. 100 Název projektu: Festival Barevná planeta Žadatel: Poradna pro 

integraci, z. ú. IČO: 67362621 Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha Ve výši: 62 000,- Kč Termín 

ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018. Projekt č. 111 Název 

projektu: Multižánrový festival Spořice 2018 Žadatel: Obec Spořice IČO: 00262137 Sídlo: Lipová 201, 

431 01 Spořice Ve výši: 40 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 30. 9. 2018. 3. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu vysokého 

počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finačních prostředků Programu pro rok 2018, 

těmto žadatelům: Projekt č. 24 Název projektu: Krušnohorské vánoce v Litvínově 2018 Žadatel: Město 

Litvínov IČO: 00266027 Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov Žádost ve výši: 200 000,- Kč Projekt 

č. 38 Název projektu: Městské slavnosti Děčín 2018 Žadatel: Statutární město Děčín IČO: 00261238 

Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín Žádost ve výši: 150 000,- Kč Projekt č. 39 Název projektu: 

Želenická neckyáda Žadatel: Obec Želenice IČO: 00266205 Sídlo: Na Návsi 27, 434 01 Želenice 

Žádost ve výši: 45 000,- Kč Projekt č. 48 Název projektu: Letní tóny Duchcova 2018 Žadatel: Město 

Duchcov IČO: 00266299 Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov Žádost ve výši: 60 000,- Kč 

Projekt č. 55 Název projektu: Divadelní podzim Duchcov 2018 Žadatel: Město Duchcov IČO: 

00266299 Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov Žádost ve výši: 100 000,- Kč Projekt č. 56 

Název projektu: Sýkorovy Počedělice Žadatel: Obec Počedělice IČO: 00265373 Sídlo: Počedělice 11, 

440 01 Počedělice Žádost ve výši: 124 600,- Kč Projekt č. 73 Název projektu: Hudební festival 
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VĚČNÁ NADĚJE: Gustav Mahler a Terezínští skladatelé 2018 Žadatel: NADAČNÍ FOND VĚČNÁ 

NADĚJE IČO: 05931142 Sídlo: Varšavská 714/38, 120 00 Praha Žádost ve výši: 3 000 000,- Kč 

Projekt č. 77 Název projektu: IX. Setkání Lukavců Žadatel: Obec Lukavec IČO: 00526134 Sídlo: 

Lukavec 43, 410 02 Lukavec Žádost ve výši: 55 000,- Kč Projekt č. 110 Název projektu: 

Svatováclavský koncert 2018 Žadatel: Obec Nové Sedlo IČO 00265292 Sídlo: Farní 36, 438 01 Nové 

Sedlo Žádost ve výši: 30 000,- Kč Projekt č. 141 Název projektu: Benešovský slunovrat 2018 Žadatel: 

Město Benešov nad Ploučnicí IČO: 00261181 Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 

Žádost ve výši: 150 000,- Kč  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Se všemi příjemci byla uzavřena smlouva a následně zaslána poskytnutá dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 046/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)29. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 

Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

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

smlouvy, schváleného usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, za podmínky předložení 

rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům: Projekt č. 2 

Název projektu: Obnova památníku obětem válek Žadatel: Obec Otvice Sídlo: Školní 95, Otvice 431 

11 IČ: 00262064 Dotace: 50 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 % 

Termín ukončení: 30. 10. 2018 Projekt č. 7 Název projektu: Obnova Božích muk u obce Kalovice 

Žadatel: Město Úštěk Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45 IČ: 00264571 Dotace: 70 000,- Kč Podíl 

dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 62,9 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 9 

Název projektu: Obnova kaple v Kalku Žadatel: Obec Kalek Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32 IČ: 

00261921 Dotace: 40 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69 % Termín 

ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 12 Název projektu: Oprava zchátralé kaple před osadou Háj Žadatel: 

Obec Radonice Sídlo: Radonice 1, Radonice 431 55 IČ: 00262111 Dotace: 90 000,- Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 69,7 % Termín ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 22 Název 

projektu: Oprava podstavce a kříže kamenných Božích muk v Merbolticích na p. p. č. 2220 Žadatel: 

Obec Merboltice Sídlo: Merboltice 53, Merboltice 405 02 IČ: 00555959 Dotace: 50 000,- Kč Podíl 

dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 31. 12. 2018 2.dle § 36 

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

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy 

schváleného usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, za podmínky navýšení rozpočtu Programu 

z kladného hospodářského výsledku Ústeckého kraje za rok 2017, a to v níže uvedeném prioritním 

pořadí a současně za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 

poskytnuté dotace, těmto žadatelům: PRIORITA 1. Projekt č. 18 Název projektu: Oprava drobné 
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památky. Křížek na návsi v Kostelci n. O. Žadatel: Město Budyně nad Ohří Sídlo: Mírové náměstí 65, 

Budyně nad Ohří 411 18 IČ: 00263427 Dotace: 30 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 68,3 % Termín ukončení: 31. 12. 2018 PRIORITA 2. Projekt č. 11 Název projektu: 

Obnova kaple v Načetíně Žadatel: Obec Kalek Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32 IČ: 00261921 Dotace: 

50 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,6 % Termín ukončení: 30. 11. 

2018 PRIORITA 3. Projekt č. 6 Název projektu: Obnova Božích muk na návsi v obci Brusov Žadatel: 

Město Úštěk Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45 IČ: 00264571 Dotace: 50 000,- Kč Podíl dotace 

na celkových uznatelných nákladech: max. 64,8 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 PRIORITA 4. 

Projekt č. 16 Název projektu: Pomník obětem 1. světové války - Svojsíkovy sady Žadatel: Město Jirkov 

Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše, 1 Jirkov 431 11 IČ: 00261904 Dotace: 50 000,- Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 31. 8. 2018 PRIORITA 5. Projekt č. 

10 Název projektu: Obnova kaple v Jindřichově vsi Žadatel: Obec Kalek Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32 

IČ: 00261921 Dotace: 70 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 % 

Termín ukončení: 30. 11. 2018 PRIORITA 6. Projekt č. 27 Název projektu: Oprava objektu - 

Ploskovice kaplička Žadatel: Obec Ploskovice Sídlo: Ploskovice 2, Ploskovice 411 42 IČ: 00264164 

Dotace: 100 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 

31. 10. 2018 PRIORITA 7. Projekt č. 24 Název projektu: Obnova vnějších omítek, střešní krytiny a 

dveří drobné sakrální stavby kaple na pozemku parc. č. 4293 v k. ú. Roudnice nad Labem Žadatel: 

Město Roudnice nad Labem Sídlo: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 413 01 IČ: 00264334 

Dotace: 150 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 

20. 12. 2018 3.dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatelům, kteří splnili kritéria 

dotačního Programu, avšak z důvodu vysokého počtu podaných žádostí a výše alokovaných finančních 

prostředků Programu pro rok 2018 nebylo možné jejich požadavkům vyhovět: Projekt č. 3 Název 

projektu: Oprava fasády kostelíku sv. Jakuba, Císařský, obec Šluknov Žadatel: Město Šluknov Sídlo: 

nám. Míru 1, Šluknov 407 77 IČ: 00261688 Požadovaná výše dotace: 80 000,- Projekt č. 4 Název 

projektu: Oprava poškozených částí kaple v Brlohu Žadatel: Město Louny Sídlo: Mírové náměstí 35, 

Louny 440 01 IČ: 00265209 Požadovaná výše dotace: 88 480,- Kč Projekt č. 5 Název projektu: Oprava 

pomníku obětem 1. světové války v Nečichách Žadatel: Město Louny Sídlo: Mírové náměstí 35, Louny 

440 01 IČ: 00265209 Požadovaná výše dotace: 66 990,- Kč Projekt č. 8 Název projektu: Obnova 

pomníku padlých v 1. světové válce v obci Starý Týn Žadatel: Město Úštěk Sídlo: Mírové náměstí 83, 

Úštěk 411 45 IČ: 00264571 Požadovaná výše dotace: 220 000,- Kč Projekt č. 17 Název projektu: 

Restaurování štukové výzdoby pláště a interiéru kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí Žadatel: Město Štětí 

Sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 Požadovaná výše dotace: 150 000,- Kč Projekt 

č. 19 Název projektu: Oprava drobných památek. Křížek z roku 1822, Budyně n. O. – Průhon. Žadatel: 

Město Budyně nad Ohří Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří 411 18 IČ: 00263427 Požadovaná 

výše dotace: 38 500,- Kč Projekt č. 20 Název projektu: Oprava drobných památek II. etapa. Křížek v 

k.ú. Kostelec n. O. (dokončení). Žadatel: Město Budyně nad Ohří Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně 

nad Ohří 411 18 IČ: 00263427 Požadovaná výše dotace: 31 000,- Kč Projekt č. 21 Název projektu: 

Oprava kapličky - Pyšná Žadatel: Obec Vysoká Pec Sídlo: Julia Fučíka 46, Vysoká Pec 431 59 IČ: 

00262242 Požadovaná výše dotace: 388 768,- Kč Projekt č. 29 Název projektu: Rekonstrukce pomníku 

padlým v 1. světové válce ve Skoroticích Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem Sídlo: Velká 

Hradební 2336/8 Ústí n. L. 401 00 IČ: 00081531 Požadovaná výše dotace: 195 003,20,- Kč 4.dle § 36 

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

neposkytnutí dotace a o neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, 

schváleného usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 žadatelům, kteří nesplnili kritéria 

dotačního Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018: Projekt č. 15 Název projektu: Zvony pro kapli Žadatel: Obec 
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Chlumčany Sídlo: Chlumčany 154, Chlumčany 439 03 IČ: 00264997 Požadovaná výše dotace: 62 

573,- Kč Projekt č. 25 Název projektu: Boží muka Vinné Žadatel: Obec Ploskovice Sídlo: Ploskovice, 

Ploskovice 411 42 IČ: 00264164 Požadovaná výše dotace: 54 890,- Kč Projekt č. 26 Název projektu: 

Oprava kamenného kříže U Vrby nad obcí Velemyšleves - 3. etapa Žadatel: Obec Velemyšleves Sídlo: 

Velemyšleves 100, Velemyšleves 438 01 IČ: 00556467 Požadovaná výše dotace: 107 000,- Kč  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Se všemi příjemci byla uzavřena smlouva a následně zaslána dotace, Neúspěšným 

žadatelům bylo neprodleně zasláno vyrozumění o neposkytnutí dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 047/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)30. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu.  

 

B) rozhoduje  

neschválit udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

z rozpočtu Ústeckého kraje u žadatele: Projekt č. 84 Název projektu: Celková rekonstrukce domu č. p. 

 

C) rozhoduje  

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

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

schváleného usnesením č. 067/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, a to za podmínky předložení rozpočtu 

projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům: Projekt č. 1 Název 

projektu: Obnova krovu a střechy na zámku Krásný Les Žadatel: 
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dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 19 

Název projektu: Výklenková Kaple Bílenec Žadatel: Obec Petrohrad Sídlo: Petrohrad 146, Petrohrad 

439 85 IČ: 00480975 Dotace: 300 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 

% Termín ukončení: 31. 10. 2018 Projekt č. 20 Název projektu: Oprava fasády kulturní památky č. p. 

512 ve Varnsdorfu Žadatel: Město Varnsdorf Sídlo: nám E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47 IČ: 

00261718 Dotace: 340 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín 

ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 23 Název projektu: Oprava podstávkového domu č. p. 12 I. etapa 

dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,6 % Termín ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 51 

Název projektu: Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách 

děčínského zámku, 4. etapa Žadatel: Statutární město Děčín Sídlo: Mírové nám. 1175, Děčín 405 38 
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IČ: 00261238 Dotace: 250 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 90,1 % 

Termín ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 52 Název projektu: Restaurování památníku na Pohřebišti 

obětí katastrofy na dole Nelson v Oseku Žadatel: Město Osek Sídlo: Zahradní 246, Osek 417 05 IČ: 

00266558 Dotace: 200 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín 

ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 56 Název projektu: Rekonstrukce kostelní zdi - oprava opěrné zdi 

Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem Sídlo: Karla IV. 1061/21, Ústí nad Labem 400 03 

IČ: 73632139 Dotace: 400 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % 

Termín ukončení: 31. 10. 2018 Projekt č. 60 Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla - 

I. etapa Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 

430 01 IČ: 47792477 Dotace: 200 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 

34,2 % Termín ukončení: 29. 9. 2018 Projekt č. 78 Název projektu: Restaurování vitráží v kostele 

Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích Žadatel: Cisterciácké opatství Osek Sídlo: 

Rooseveltova 1, Osek 417 05 IČ: 49086910 Dotace: 100 000,- Kč Podíl dotace na celkových 

uznatelných nákladech: max. 88,2 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 81 Název projektu: 

Obnova střechy a krovu lodi a presbyteria kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou Žadatel: 

Římskokatolická farnost Bořislav Sídlo: Na Zámku 95, Bílina 418 01 IČ: 49087541 Dotace: 300 000,- 

Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,6 % Termín ukončení: 31. 12. 2018 

Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov Žadatel: Město Šluknov Sídlo: nám. Míru 

1, Šluknov 407 77 IČ: 00261688 Dotace: 350 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 21,9 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 9 Název projektu: Restaurace božích 

muk v obci Novosedlice Žadatel: Obec Novosedlice Sídlo: Trnovanská 208/16, Novosedlice 417 31 IČ: 

00266531 Dotace: 110 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 85,6 % 

Termín ukončení: 31. 10. 2018 Projekt č. 10 Název projektu: Obnova domu - kulturní památky r. 

č.43612/5-1625, nám. Svobody 119, Žatec Žadatel: U Laury s.r.o Sídlo: Nerudova 10, Praha 1 - Malá 

Strana 118 00 IČ: 28388721 Dotace: 300 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 

max. 70 % Termín ukončení: 28. 11. 2018 Projekt č. 15 Název projektu: Oprava střechy a štítu a 

roubení, štít. okna domu čp. 63 v Příbrami pod Bukovou Horou 
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Termín ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 49 Název projektu: Obnova fasády do ulice Kulturního centra 

Duchcov Žadatel: Město Duchcov Sídlo: nám. Republiky 20/5, Duchcov 419 01 IČ: 00266299 Dotace: 

250 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 64,9 % Termín ukončení: 31. 10. 

2018 Projekt č. 50 Název projektu: Oprava fasády budovy Základní školy Antonína Sochora, Duchcov 

- 1. etapa Žadatel: Město Duchcov Sídlo: nám. Republiky 20/5, Duchcov 419 01 IČ: 00266299 Dotace: 

500 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 59,5 % Termín ukončení: 31. 12. 

2018 Projekt č. 69 Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína 

Žadatel: Římskokatolická farnost Bělá u Děčína Sídlo: Husovo náměstí 99/13, Děčín IV- Podmokly IČ: 

63782791 Dotace: 220 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 98,6 % 

Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 70 Název projektu: Obnova střechy věže kostela narození 
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Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí Žadatel: Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí Sídlo: 

Kostelní 70, Benešov nad Ploučnicí 407 22 IČ: 46717544 Dotace: 230 000,- Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 71 Název 

projektu: Oprava střechy na domě č. p. 178, nám. ČSA, Terezín - IV. etapa Žadatel: Město Terezín 

Sídlo: Nám. ČSA 179, Terezín 411 55 IČ: 00264474 Dotace: 250 000,- Kč Podíl dotace na celkových 

uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 73 Název projektu: 

Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice Žadatel: Město Podbořany Sídlo: Mírová 615, 

Podbořany 441 01 IČ: 00265365 Dotace: 145 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 69,8 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 74 Název projektu: Restaurování 

sloupu Nejsvětější Trojce se sochou Panny Marie (morový sloup) v Rumburku - etapa č. 2 (varianta A) 

Žadatel: Město Rumburk Sídlo: Tř. 9. května 1366/48, Rumburk 408 01 IČ: 00261602 Dotace: 

320 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín ukončení: 31. 12. 

2018 Projekt č. 75 Název projektu: Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích Žadatel: 

Římskokatolická farnost Lenešice Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42 IČ: 49123939 Dotace: 

155 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,2 % Termín ukončení: 31. 12. 

2018 Projekt č. 76 Název projektu: Restaurování akantových rámů z kostela sv. Jana Křtitele 

v Proboštově Žadatel: Římskokatolická farnost Proboštov Sídlo: Proboštov 1, Malečov 403 27 IČ: 

62769472 Dotace: 220 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 % Termín 

ukončení: 31. 12. 2018 Projekt č. 77 Název projektu: Restaurování maleb v interiéru kl. kostela 

Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Žadatel: Biskupství litoměřické Sídlo: Dómské náměstí 1/1, 

Litoměřice 412 01 IČ: 00445126 Dotace: 200 000,- Kč Podíl dotace na celkových uznatelných 

nákladech: max. 61,3 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 79 Název projektu: Obnova kostela 

Zvěstování Panny Marie v Duchcově Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov Sídlo: 

Mostecká 22, Mariánské Radčice 435 32 IČ: 47767987 Dotace: 220 000,- Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 68,3 % Termín ukončení: 30. 11. 2018 Projekt č. 83 Název 

projektu: Oprava severní strany střechy, fasády a pavlače domu č. p. 209, Chelčického náměstí, Žatec 
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540 000,- Kč 4. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a o neuzavření veřejnoprávní smlouvy s žadateli, kteří 

nesplnili kritéria dotačního Programu: Projekt č. 2 Název projektu: Obnova zámku v Pnětlukách - 

etapa opravy krovů a střešního pláště sborového domu Církve československé husitské v Chožově, 

přezdění komínových těles Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Chožově 

Sídlo: Chožov 115, Chožov 439 22 IČ: 64018776 Požadovaná dotace: 540 000,- Kč Projekt č. 68 

Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Jakuba Staršího ve Vetlé Žadatel: Římskokatolická farnost 

Vetlá Sídlo: Kostelní 175, Štětí 411 08 IČ: 62769294 Požadovaná dotace: 240 000,- Kč Projekt č. 72 

Název projektu: Oprava střechy na velkých pěchotních kasárnách č. p. 225, Terezín Žadatel: Město 

Terezín Sídlo: Nám. ČSA 179, Terezín 411 55 IČ: 00264474 Požadovaná dotace: 4 200 000,- Kč 

Projekt č. 91 Název projektu: Restaurování kamenné sochy sv. Jana Křtitele v Hrobě Žadatel: Město 

Hrob Sídlo: U Radnice 234, Hrob 417 04 IČ: 00266337 Požadovaná dotace: 94 185,- Kč Projekt č. 95 

Název projektu: Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí krovu tzv. Ptačího domku č. p. 29 v 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 27 

97 Název projektu: Oprava balkónů kostela Narození Panny Marie v Trmicích Žadatel: Spolek pro 

záchranu kostela v Trmicích - FIAT VOLUNTAS TUA Sídlo: Žižkova 251/238, Trmice 400 04 IČ: 

22845721 Požadovaná dotace: 231 000,- Kč Projekt č. 99 Název projektu: Rekonstrukce fasády kostela 

sv. Václava Strupčice Žadatel: Obec Strupčice Sídlo: Strupčice 51, Strupčice 431 14 IČ: 00262145 

Požadovaná dotace: 500 000,- Kč Projekt č. 101 Název projektu: Restaurování kamenné barokní kašny 

se schodiště stojící na Tržním náměstí v Hrobu Žadatel: Město Hrob Sídlo: U Radnice 234, Hrob 417 

04 IČ: 00266337 Požadovaná dotace: 501 515,- Kč  

 

D) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) a 

C) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Se všemi příjemci byla uzavřena smlouva a následně zaslána poskytnutá dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 066/12Z/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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu městu Děčín, 

se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 40538, Děčín IV, IČO: 00261238, a to: - pozemek: p. č. 479/3 

o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda obec Děčín, k. ú. 

Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace 

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková 

organizace, se sídlem: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda, IČO: 47274654.  

 

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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML3003/DSN/MAJ podepsána dne 20. 6. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 068/12Z/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 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Kryštofovy Hamry, se 

sídlem Kryštofovy Hamry 64, PSČ 431 91, IČ: 00075566, a to: -pozemek: p.č. 356/2 o výměře 388 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z pozemku č. 356 o výměře 14469 

m2 geometrickým plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017), -pozemek: p.č. 388/2 o výměře 860 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z pozemku č. 388 o výměře 

29774 m2 geometrickým plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017), obec Kryštofovy Hamry, k.ú. 

Černý Potok, zapsaných na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
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Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 

organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 

Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž 

předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: DS č. 18/SML2874/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 069/12Z/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 poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Těchlovice, se sídlem 

Těchlovice č.p. 37, PSČ 405 02 , IČ: 64679446, a to: -pozemek: p. č. 432/7 o výměře 17 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 

geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017), -pozemek: p. č. 432/9 o výměře 13 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 

geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017) obec Těchlovice, k. ú. Babětín, zapsaných 

na LV č. 264 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj 

a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 

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

 

B) ukládá  

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

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML2827/DSN/MAJ ze dne 18.5.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 070/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)34. – 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 Velká Bukovina, se 

sídlem Velká Bukovina č.p. 178, PSČ 407 29 Velká Bukovina, IČ: 00555886, a to: -pozemek: p. č. 

2686/2 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen 

z p. č. 2686 o výměře 8095 m2 geometrickým plánem č. 382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017), -pozemek: 

p. č. 2797/2 o výměře 372 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z p. 

č. 2797 o výměře 8294 m2 geometrickým plánem č. 382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017) obec Velká 

Bukovina, k. ú. Velká Bukovina, zapsaných na LV č. 145 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 
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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 uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML2825/DSN/MAJ uzavřená dne 17. 5. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 071/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)35. – 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 do vlastnictví České 

republiky, právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., se sídlem, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, a to: -pozemek: p. č. 432/8 o výměře 12 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 

geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017), -pozemek: p. č. 432/10 o výměře 1 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 

geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017) obec Těchlovice, k. ú. Babětín, zapsaných 

na LV č. 264 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj 

a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 

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

 

B) ukládá  

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

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML2826/DSN/MAJ ze dne 8. 10. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 077/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)36. – 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 Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - 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, zapsané 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
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B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4328/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 089/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)37. – 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, právo 

hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 

1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to: -pozemek: p.č. 1326/7 o výměře 176 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, zapsaný na LV č. 68 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, právo hospodařit s 

majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p. a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 

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

se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) ukládá  

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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3303/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 093/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)38. – 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 Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 545/8 o výměře 28 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace  obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 10002 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, 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 nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4588/DSNS/MAJ podepsána dne 24.10.2018  
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Usnesení ZÚK č. 097/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)39. – 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: p. č. 

dělený z p. č. 98/17 o 

výměře 378 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017) obec Těchlovice, k. ú. 

Babětín, zapsané na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za 

kupní cenu 550,- 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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2820/KSN/MAJ uzavřená dne 15. 5. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 098/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)40. – 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 obce Velká Bukovina, se sídlem 

Velká Bukovina č.p. 178, PSČ 407 29 Velká Bukovina, IČ: 00555886, a to: - pozemek: p. č. 2632/1 o 

výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Velká 

Bukovina, k. ú. Velká Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 3.000,- 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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2819/KSN/MAJ uzavřená dne 15. 5. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 099/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)41. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 32 

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 obce Telnice, se sídlem Telnice č.p. 

77, PSČ 403 38 Telnice, IČ: 00267074, a to: - pozemek: p. č. 673/3 o výměře 113 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p. č. 673/1 o výměře 756 m2 geometrickým plánem č. 

411-7097/2017 ze dne 10. 7. 2017), obec Telnice, k. ú. Varvažov u Telnice, zapsané na LV č. 1 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 5.650,- 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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2818/KSN/MAJ ze dne 20. 8. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 100/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)42. – 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 obce Heřmanov, se sídlem Heřmanov 

č.p. 13, PSČ 405 02 Heřmanov, IČ: 00261327, a to: - pozemek: p. č. 1109/1 o výměře 3886 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Heřmanov, k. ú. Blankartice, 

zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní 

cenu 194.300,- 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, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2827/KSN/MAJ ze dne 18. 5. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 101/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)43. – 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 Statutárního města Teplice, se 

sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to: -pozemek: p. č. 1 o výměře 1429 m2, 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pozemek vznikl sloučením p.č. 1 o výměře 1408 m2 a dílu 
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„a“ o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku p.č. 4529/1 geometrickým plánem č. 5335-116/2017 

ze dne 8.12.2017) -pozemek: p. č. 2 o výměře 1136 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Teplice za celkovou kupní cenu 1.510.730,-- Kč (1.508.730 Kč dle ZP č. 14/2018 ze dne 

31.1.2018, 588,20 Kč/m2 plus náklady za zhotovení znaleckého posudku č. 14/2018 ze dne 31.1.2018 

ve výši 2.000,-- Kč) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, se sídlem: Benešovo náměstí 604/1, 

415 49 Teplice, IČ: 00555878.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2881/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 104/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)44. – 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, 

, 

, 

 

, 

 

 

 

í 

, 

 

 

 

 

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 15. 12. 2018  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML3575/KSN/MAJ podepsána dne 15.6.2018  

 

Usnesení ZÚK č. 105/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)45. – 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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse Brozany nad Ohří, se sídlem 

Palackého náměstí 75, PSČ 411 81, IČ: 00263397, to: -pozemek: p.č. 220/7 o výměře 27 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.č. 220/3 o výměře 379 m2 

geometrickým plánem č. 320-4/2018 ze dne 9. 2. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Brozany nad Ohří, k.ú. Hostěnice u Brozan, zapsaný na 

LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 

1.350,--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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2872/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 106/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)46. – 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 Statutárního města Děčín, se sídlem 

Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 02, IČ: 00261238, to: -pozemek: p.č. 389/2 o výměře 82 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.č. 389 o výměře 

1096 m2 geometrickým plánem č. 4059-2/2018 ze dne 5. 2. 2018, pozemek je zatížen věcnými 

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

10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 4.100,--

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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2877/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 107/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)47. – 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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Mondi Štětí a.s., se sídlem 

Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 26161516, to: -pozemek: p.č. 1557/10 o výměře 852 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 1557/10 o výměře 875 m2 

geometrickým plánem č. 1711-52/2017 ze dne 26. 4. 2017), obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaný na LV č. 

1306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 

42.600,--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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: usnesení předloženo ke zrušení zároveň s novým návrhem nákupem do ZÚK 28. 1. 2019  

 

Usnesení ZÚK č. 108/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)48. – 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 obce Kryštofovy Hamry, se sídlem 

Kryštofovy Hamry 64, PSČ 431 91, IČ: 00075566, to: -pozemek: p.č. 458 o výměře 355 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen ze st.p.č. 45 o výměře 357 m2 geometrickým 

plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017), -pozemek: p.č. 72/6 o výměře 126 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 72/1 o výměře 1075 m2 geometrickým plánem č. 

208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017), -pozemek: p.č. 445/3 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 445/1 o výměře 421 m2 geometrickým plánem č. 208-

048/2017 ze dne 6. 12. 2017), obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, zapsaných na LV č. 1 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 28.100,--Kč 

(50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 

organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: 

Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2876/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 111/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)49. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 36 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, a to: -stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 

2229/8 (LV č. 2390) obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaná na LV č. 4135 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. -pozemek: p.č. 2229/8 o výměře 20 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž (LV č. 4135), 

(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého 

kraje), obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 2390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 

garáže bez čp/če, která je umístěna na pozemku p.č. 2229/8 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) nemovité věci schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto 

usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML1677/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 113/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)50. – 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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Budyně nad Ohří, se sídlem 

Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří, PSČ 411 18, IČ: 00263427, to: -pozemek: p.č. 1469/5 o výměře 

189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem 

dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný 

na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 

9.450,--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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2873/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 114/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)51. – 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 města Mikulášovice, se sídlem 

Mikulášovice 1007, Mikulášovice, PSČ 407 79, IČ: 00261581, to: -pozemek: p.č. 5387/2 o výměře 46 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Mikulášovice, k.ú. Mikulášovice, 

zapsaný na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, za 

kupní cenu 2.300,--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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2878/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 115/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)52. – 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 města Krupka, se sídlem Mariánské 

náměstí 32, Krupka, PSČ 417 42, IČ: 00266418, to: -pozemek: p.č. 1015/6 o výměře 18628 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního 

výpisu z katastru nemovitostí), obec Krupka, k.ú. Horní Krupka, zapsaný na LV č. 10001 u 
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Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 931.400,--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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2606/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 118/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)53. – 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 společnosti Lovochemie, a.s., se 

sídlem Terezínská 57, Lovosice, PSČ 410 02, IČ: 49100262, to: -pozemek: p.č. 950/2 o výměře 89 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsaný na LV č. 

21 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 4.450,--

Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva).  

 

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: 30. 11. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2861/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 007/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)54. – V. volební období)  

Cena hejtmana Ústeckého kraje 2017  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2017 v souladu 

s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  

 

B) rozhoduje  

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2017 v jednotlivých oblastech takto: a) 

regionální rozvoj: PhDr. František Ledvinka, b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského 

života: Veronika Kašáková, c) věda a výzkum: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., d) kultura: 

Severočeská filharmonie Teplice, e) sport: Mgr. Josef Rajchert.  

 

C) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit slavnostní a veřejné předání cen.  
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Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Slavnostní předání proběhlo dne 15. 11. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 071/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)55. – 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 společnosti RPP PLUS s.r.o., se sídlem Adámkova 4648, 

430 03 Chomutov, IČ: 44566751, a to: -pozemek: p.č. 4082/6 o výměře 1918 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, manipulační plocha -pozemek: p.č. 4082/7 o výměře 146 m2, druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, průmyslový objekt, umístěna na pozemku p.č. 4082/7 -

pozemek: p.č. 4082/17 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha -pozemek: 

p.č. 4086/1 o výměře 1176 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez 

čp/če, průmyslový objekt, umístěna na pozemku p.č. 4086/1 obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, 

zapsaných na LV č. 13029 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, 

pro Ústecký kraj za kupní cenu 4.070.0000,- Kč (dle ZP č. 2018-08 ze dne 19.2.2018 plus 10% 

navýšení z důvodu přímého prodeje ve výši 370.000,- Kč – podrobněji viz důvodová zpráva) a vyjmutí 

uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a 

stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, se 

sídlem Na Průhoně 4800, 430 01 Chomutov, IČ: 4132464.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4425/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 077/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)56. – 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 městu Hoštka, se sídlem 

náměstí Svobody 2, PSČ 411 72 Hoštka, IČO: 00263648, a to: - pozemek: p.č. 2676/8 o výměře 21 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, (oddělen z p.č. 2676/1 o výměře 8866 m2 dle 

geometrického plánu č. 736-100/2017 ze dne 7. 2. 2018) obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 

614 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, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 40 

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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva podepsána hejtmanem  

 

Usnesení ZÚK č. 078/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)57. – 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 Travčice, se sídlem 

Travčice č.p. 150, PSČ 412 01 Travčice, IČO: 00264504, a to: - pozemek: p.č. 646/6 o výměře 520 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 646/10 o výměře 

826 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Travčice, k.ú. 

Travčice, zapsaných na LV č. 243 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 

organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 

3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva podepsána hejtmanem  

 

Usnesení ZÚK č. 079/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)58. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Středočeskému 

kraji, se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 70891095, a to: - těleso 

komunikace č. III/24037 včetně příslušenství a součástí – v délce 70 m (staničení 5,205 – 5,440 km) na 

pozemku p.č. 980, - pozemek: p.č. 980 o výměře 705 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice, obec Loucká, k.ú. Loucká zapsaných na LV č. 710 u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný pro Ústecký kraj.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě, 

jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva podepsána hejtmanem  

 

Usnesení ZÚK č. 080/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)59. – V. volební období)  
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Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chuderov, 

se sídlem Chuderov 63, 400 02 Chuderov, IČ: 00266809, a to: -pozemek: část p.č. 177 o výměře max. 

1400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice -pozemek: část p.č. 178 o výměře max. 

1100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice -pozemek: část p.č. 362 o výměře max. 

400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec Chuderov, k. ú. Chuderov 

zapsaných na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 

pro Ústecký kraj.  

 

B) ukládá  

Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě, jejímž 

předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 12.7.2018 byla podepsaná Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. 

18/SML3914/SoSB/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 081/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)60. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu 

městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, a to: 

-těleso komunikace č. III/24721 včetně příslušenství a součástí – v úseku od 0,000 km (křižovatka se 

silnicí II/261) – do km 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) v délce 0,133 km na 

pozemcích p.č. 2/18, p.č. 2/7, p.č. 2/19 a p.č. 2/20, -pozemek: p. č. 2/7 o výměře 447 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace -pozemek: p. č. 2/18 o výměře 109 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsaných na 

LV č. 563 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký 

kraj.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě, 

jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 5. 9. 2018 byla podepsaná smlouva č. 18/SML4143/SoSB/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 086/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)61. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Malé Březno, se sídlem č.p. 7, 

40002 Malé Březno IČO: 00556891, a to: - pozemek: p.č. 648/2 o výměře 93 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 674/1 o výměře 1033 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (a je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 674/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 674/3 o výměře 67 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 689/3 o výměře 36 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 726/16 o výměře 

220 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 726/19 

o výměře 119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 

726/23 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p.č. 727/3 o výměře 662 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace - pozemek: p.č. 727/17 o výměře 3672 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, (a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - 

pozemek: p.č. 727/18 o výměře 353 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, ( a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: 

p.č. 727/19 o výměře 544 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p.č. 727/20 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace - pozemek: p.č. 727/23 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace - pozemek: p.č. 727/24 o výměře 1039 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsaných na LV č. 1 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Malé Březno  

 

B) ukládá  

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

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 01. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML3917/DSN/MAJ podepsána dne 26.7.2018 

 

Usnesení ZÚK č. 087/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)62. – 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. 1/4 o 

výměře 104 m2, druh pozemku: zahrada, obec Jirkov, k.ú. Jindřišská, 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  
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 33/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.2 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. 1/4 o 

výměře 104 m2, druh pozemku: zahrada, obec Jirkov, k.ú. Jindřišská, 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3877/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 088/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)63. – 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. 1325/3 o 

výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku 

p.č. 1325/2 o výměře 111 m2 geometrickým plánem č. 274-76/2017 ze dne 23. 6. 2017), obec Jirkov, 

k.ú. Jindřišská, 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. 43/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.4 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. 1325/3 o 

výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku 

p.č. 1325/2 o výměře 111 m2 geometrickým plánem č. 274-76/2017 ze dne 23. 6. 2017), obec Jirkov, 

k.ú. Jindřišská, 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. 12. 2018  
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Vyjádření: smlouva č. 18/SML3878/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 089/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)64. – 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. 3958/5 o 

výměře 777 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 3958/1 

o výměře 1065 m2 geometrickým plánem č. 402-75/2017 ze dne 23. 6. 2017), obec Mašťov, k.ú. 

Mašťov, 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. 34/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.6 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. 3958/5 o 

výměře 777 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 3958/1 

o výměře 1065 m2 geometrickým plánem č. 402-75/2017 ze dne 23. 6. 2017), obec Mašťov, k.ú. 

Mašťov, 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3880/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 090/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)65. – 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. 1014/49 o 

výměře 106 m2, druh pozemku: vodní plocha, obec Koštice, k.ú. Koštice, zapsaný na LV č. 60000 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost 
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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. ULN/12/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.8 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. 1014/49 o výměře 106 m2, druh pozemku: vodní plocha, obec Koštice, k.ú. Koštice, zapsaný na 

LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3881/OS/MAJ  

 

 

Usnesení ZÚK č. 091/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)66. – 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. 335/14 o 

výměře 780 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, 

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. 1207/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.10 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. 335/14 o výměře 780 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, 

k.ú. Prosmyky, 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.  
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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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3882/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 092/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)67. – 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. 447/20 o 

výměře 1184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 545/2 o 

výměře 6684 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Dubí, k.ú. Mstišov, 

zapsaných 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 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. 121/17/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.12 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. 447/20 o výměře 1184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 

545/2 o výměře 6684 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Dubí, k.ú. 

Mstišov, zapsaných 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3883/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 093/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)68. – 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 

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. 283/26 o 

výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 283/2 o 

výměře 211 m2 geometrickým plánem č. 497-9/2018 ze dne 13. 2. 2018), 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. 59/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.14 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. 283/26 o 

výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 283/2 o 

výměře 211 m2 geometrickým plánem č. 497-9/2018 ze dne 13. 2. 2018), 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3884/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 095/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)69. – 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. 226 o 

výměře 562 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 227/1 o výměře 

6886 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 227 o výměře 

7944 m2 geometrickým plánem č. 320-4/2018 ze dne 9. 2. 2018), obec Brozany nad Ohří, k.ú. 

Hostěnice u Brozan, 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 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.  
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B) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 1347/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.17 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. 226 o výměře 562 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 227/1 

o výměře 6886 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 227 

o výměře 7944 m2 geometrickým plánem č. 320-4/2018 ze dne 9. 2. 2018), obec Brozany nad Ohří, 

k.ú. Hostěnice u Brozan, 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3885/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 096/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)70. – 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. 912/2 o 

výměře 1274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 

912/3 o výměře 2079 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -

pozemek: p.č. 912/4 o výměře 2992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, -pozemek: p.č. 912/9 o výměře 496 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 912/10 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, obec Chabařovice, k.ú. Roudníky, zapsaných na LV č. 60000 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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. 2/U/Zi/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.19 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. 912/2 o výměře 1274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -

pozemek: p.č. 912/3 o výměře 2079 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, -pozemek: p.č. 912/4 o výměře 2992 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 912/9 o výměře 496 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
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využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 912/10 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace, obec Chabařovice, k.ú. Roudníky, zapsaných na LV č. 60000 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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. 12. 2018  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3887/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 103/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)71. – 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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: -pozemek: p.č. 66/1 díl „a“ o výměře 45 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zbořeniště (oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře  9953 

m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 405-43/2018 ze dne 13. 3. 2018) obec Chlumec, 

k. ú. Stradov u Chabařovic, zapsané na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 

příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: 

 

B) ukládá  

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

směna nemovitých věcí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 18. 7. 2018 byla podepsaná Směná smlouva č. 18/SML3913/SS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 104/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)72. – 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 Statutárního města Teplice, se 

sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to: - pozemek: p. č. 1155 o výměře 1053 
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m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří - pozemek: p. č. 1156 o výměře 307 m2, druh 

pozemku: zahrada - pozemek: p. č. 1157 o výměře 516 m2, druh pozemku: ostatní plocha obec Teplice, 

k.ú. Teplice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Teplice, to vše za celkovou kupní cenu 1.418.210,-- Kč + DPH (1.416.210 Kč dle ZP č. 16/2018 ze dne 

8.2.2018, 754,91 Kč/m2 plus náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000,-- Kč) a předání 

uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, se sídlem: 

Masarykova třída 1278/70, 415 01 Teplice, IČ: 46071253.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: KS č. 18/SML3954/KSN/MAJ 

 

Usnesení ZÚK č. 105/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)73. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k nemovitým 

věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 153/31R/2017 

ze dne 18. 12. 2017. 2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

B) ukládá  

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

nákup (nabytí) nemovité věci a zřízení služebnosti uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4523/KSN/MAJ podepsána dne 1.10.2018  

 

Usnesení ZÚK č. 106/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)74. – 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 České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem 
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Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6, IČO: 00016918, a to: - pozemek: p.č. 1726/2 o výměře 60 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Postoloprty, k. ú. Březno u 

Loun, zapsané na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, 

pro ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, 

za celkovou kupní cenu 2.400,00 Kč s podmínkou úhrady kupní ceny do 15 dnů od podpisu kupní 

smlouvy (dle ZP č. 3311-035/2018 OC ze dne 22. 3. 2018 viz důvodová zpráva).  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML3998/KSN/MAJ podepsána dne 30.7.2018  

 

Usnesení ZÚK č. 107/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)75. – 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 obce Kostomlaty pod Milešovkou, se 

sídlem Lhenická 310, Kostomlaty pod Milešovkou, PSČ 417 54, IČ: 00266396, a to: -pozemek: p.č. 

2251/1 o výměře 4287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Kostomlaty 

pod Milešovkou, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 214.350,--Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová 

zpráva) se závazkem budoucího zřízení služebnosti ke stávající kanalizaci a vodovodnímu řádu 

uložených v předmětném pozemku, které jsou ve vlastnictví obce Kostomlaty pod Milešovkou, a to 

bezplatně 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. 1. 2019  

Vyjádření: splněno-KS č. 18/SML3869/KSN/MAJ 

 

Usnesení ZÚK č. 108/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)76. – 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 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 52 

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. 

2550/83, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2780 u Katastrálního úřadu pro 

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

5073-173/2016 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. 2550/83 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. 2550/83, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2780 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká 

 

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. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML1875/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 109/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)77. – 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 obce Zabrušany, se sídlem Zabrušany 

1, PSČ 417 71, IČ: 00266647, a to: -pozemek: p.č. 613/1 o výměře 1398 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.č. 613/1 o výměře 3031 m2 geometrickým 

plánem č. 432-4/2018 ze dne 6. 3. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu 
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z katastru nemovitostí), obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsaný na LV č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 69.900,--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. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML3870/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 110/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)78. – 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: - stavba: garáž bez čp/če, umístěná 

na pozemku p.č. 2229/9 (pozemek na LV č. 2390 – vlastník Ústecký kraj), obec Litoměřice, k.ú. 

Litoměřice, zapsané na LV č. 1836 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště 

Litoměřice, za kupní cenu 115.000,--Kč (115.000,--Kč dle ZP č. 5197-106/2017 ze dne 25. 7. 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, a to: -stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 

2229/9 (LV č. 2390) obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaná na LV č. 1836 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. -pozemek: p.č. 2229/9 o výměře 20 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž (LV č. 1836), 

(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého 

kraje), obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 2390 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. 

Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu 
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převodu a pozemku p.č. 2229/9 v k.ú. Litoměřice se všemi jeho součástmi a příslušenstvím 

prodávajícími (oprávněnými) a to na dobu určitou do doby demolice stavby garáže bez čp/če, která je 

umístěna na pozemku p.č. 2229/9 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) nemovité věci schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto 

usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2363/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 111/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)79. – 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. 2027/2 o výměře 40 m2, druh pozemku: 

zahrada, -pozemek: p.č. 2027/3 o výměře 4 m2, druh pozemku: zahrada, obec Litoměřice, k.ú. 

Litoměřice, zapsaných na LV č. 829 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště 

Litoměřice, za kupní cenu 29.700,--Kč (676,--Kč/m2 dle ZP č. 5032-132/2016 ze dne 3. 11. 2016).  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2364/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 115/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)80. – 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: p.č. 470/20 o výměře 522 m2, druh pozemku: orná půda, obec 

Postoloprty, k.ú. Malnice, zapsaný na LV č. 107 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního 

pracoviště Louny, za kupní cenu 26.100,--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.  
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Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML3038/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 116/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)81. – 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 spoluvlastníků 

 

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. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML2764/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 117/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)82. – 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 společnosti Charlton a.s., se sídlem 

V Celnici 1031/4, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 64948307, a to: -pozemek: p.č. 5220/42 o 

výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, -pozemek: p.č. 5220/43 o výměře 25 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha (oba odděleny z pozemku p.č. 5220/11 o výměře 196 m2 geometrickým plánem č. 4484-

12/2017 ze dne 18. 1. 2017), -pozemek: p.č. 5220/44 o výměře 1382 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

-pozemek: p.č. 5220/45 o výměře 417 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oba odděleny z pozemku p.č. 

5220/14 o výměře 6216 m2 geometrickým plánem č. 4582-13/2018 ze dne 9. 2. 2018), -pozemek: p.č. 

5220/37 o výměře 1177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, -pozemek: p.č. 5220/39 o výměře 10 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha (oba odděleny z pozemku p.č. 5220/14 o výměře 6216 m2 geometrickým 

plánem č. 4409-55/2016 ze dne 29. 6. 2016), -pozemek: p.č. 5220/36 o výměře 211 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha (oddělen z pozemku p.č. 5220/17 o výměře 11820 m2 geometrickým plánem č. 4409-

55/2016 ze dne 29. 6. 2016), -pozemek: p.č. 5220/40 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

(oddělen z pozemku p.č. 5220/30 o výměře 188 m2 geometrickým plánem č. 4409-55/2016 ze dne 29. 

6. 2016), -pozemek: p.č. 5220/15 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, obec Litoměřice, k.ú. 
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Litoměřice, zapsaných na LV č. 830 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště 

Litoměřice, za kupní cenu 2,090.600,--Kč (676,--Kč/m2 dle ZP č. 5155-64/2017 ze dne 23. 3. 2017, 

600,--Kč/m2 viz důvodová zpráva).  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: KS č. 18/SML3039/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 054/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)83. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) si vyhrazuje  

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém posudku č. 2122/006/18 ze dne 

26. 3. 2018, s právem hospodařit pro příspěvkovou organizaci Střední škola technická, gastronomická a 

automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 

18383696.  

 

B) 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 a movitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti JUREX VOS, s. r. o., se sídlem: 

Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 12895679, a to: - pozemek: p.č. 

2805/2 o výměře 1 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. 

vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 2805/2, - pozemek: p.č. 2805/3 o výměře 1312 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, - pozemek: p.č. 2817/1 o výměře 200 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, - pozemek: p.č. 2817/2 o výměře 

248 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba 

stojí na pozemku p.č.: 2817/2, - pozemek: p.č. 2818 o výměře 61 m2, druh pozemku: zastavěná plocha 

a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 2818, - pozemek: p.č. 

2819 o výměře 154 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. 

vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 2819, - pozemek: p.č. 2820 o výměře 1055 m2, druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kadaň, č.p. 648, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 

2820, obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, za kupní cenu 3.300.000,-- Kč (dle ZP č. 3317-

041/2018OC ze dne 6. 4. 2018 plus 10 %) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 

příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková 

organizace, se sídlem Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696, - automobilový 

diagnost.zvedák, inv.číslo 89, pořizovací cena: 120 414,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 

1995 - automobilový zvedák obslužný, inv. číslo 90, pořizovací cena: 103 578,00 Kč, zůstatková cena: 

0,-- Kč, rok pořízení: 1995 - dvousloupový zvedák ZC-25-K, inv. číslo: 94796, pořizovací cena: 173 

240,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1996 - Heka auto -test systém, inv.číslo: 95896, 

pořizovací cena: 323 300,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1996 - šnekový dopravník v 
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trubce, inv.číslo: 8122006,. pořizovací cena: 85 377,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 2006 

- indikátor vůli náprav CST/VZ, inv.číslo: 28082008, pořizovací cena: 95 438,00 Kč, zůstatková cena: 

11 910,00 Kč, rok pořízení: 2008 - rámová pila PRH 250, inv.číslo: 300000152, pořizovací cena: 58 

089,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1995 - soustruh hrotový SV 18 RA/750, inv.číslo: 

300501906, pořizovací cena: 67 298,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1981 - ekologický 

mycí stůl, inv.číslo: 2, pořizovací cena: 33 770,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1994 - 

zabezpečovací zařízení, inv.číslo: KA000003, pořizovací cena: 28 225,67 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, 

rok pořízení: 2014 - jeřábový vozík J 12 RS, inv.číslo: 300000013, pořizovací cena: 21 608,00 Kč, 

zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1993 - soustruh hrotový SN 50A/1000, inv.číslo: 300501503, 

pořizovací cena: 38 933,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1970 - stojanová dvoukotoučová 

bruska, inv.číslo: 4-45124480, pořizovací cena: 8 112,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 

1998 - plošinový zvedák HB 200/283, inv.číslo: 6454006423, pořizovací cena: 24 005,00 Kč, 

zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1986 - el. bojler 150 L, inv.číslo: 60.0011, pořizovací cena: 11 

654,60 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - el. bojler 150 L, inv.číslo: 60.0012, 

pořizovací cena: 9 437,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - telefonní ústředna Tina 

106, inv.číslo: 6454006423, pořizovací cena: 24 005,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 

1986 - ohřívač vody TO 20, inv.číslo: 70.0490, pořizovací cena: 4 085,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, 

rok pořízení: 2010 - vrtačka ST.2M112, inv.číslo: 3-250095, pořizovací cena: 2 747,00 Kč, zůstatková 

cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - vrtačka ST.2M112, inv.číslo: 3-250098, pořizovací cena: 2 747,00 

Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - bruska dvoukotoučová, inv.číslo: 3-276445, 

pořizovací cena: 1 668,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1980 - stoly zámečnické, 

inv.číslo: 3-283388, pořizovací cena: 1 590,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1980 - 

svěrák York, inv.číslo: 4-000044, pořizovací cena: 100,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 

1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000045, pořizovací cena: 100,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok 

pořízení: 1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000046, pořizovací cena: 100,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- 

Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000047, pořizovací cena: 100,00 Kč, zůstatková 

cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000048, pořizovací cena: 100,00 Kč, 

zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000049, pořizovací cena: 

100,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000050, pořizovací 

cena: 100,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák York, inv.číslo: 4-000051, 

pořizovací cena: 100,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - průtokový ohřívač vody, 

inv.číslo: 4-000053, pořizovací cena: 200,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - 

kompresor 220/24, inv.číslo: 7-000130, pořizovací cena: 200,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok 

pořízení: 1999 - svěrák strojní, inv.číslo: 3-2760436, pořizovací cena: 670,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- 

Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák strojní, inv.číslo: 3-2760439, pořizovací cena: 670,00 Kč, zůstatková 

cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák strojní, inv.číslo: 3-2760440, pořizovací cena: 670,00 Kč, 

zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998 - svěrák strojní, inv.číslo: 3-2760441, pořizovací cena: 

670,00 Kč, zůstatková cena: 0,-- Kč, rok pořízení: 1998, za kupní cenu 237.000,-- Kč + DPH (dle ZP 

č. 2122/006/18 ze dne 6. 4. 2018) a vyjmutí uvedených movitých věcí z hospodaření příspěvkové 

organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, 

se sídlem Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.  

 

C) ukládá  

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

prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu B) 2. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 1. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML4614/KSN/MAJ byla uzavřena dne 7.11.2018.  
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Usnesení ZÚK č. 055/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)84. – 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 

Chomutov, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.210,-- Kč + DPH (dle ZP č. 4920-110/18 ze dne 30. 5. 

2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,-- Kč - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci 

z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837.  

 

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 1. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva 18/SML4619/KSN/MAJ uzavřena dne 6.12.2018. 

 

Usnesení ZÚK č. 056/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)85. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) si vyhrazuje  

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém posudku č. 54/8024/2018 ze dne 

25.4.2018, s právem hospodařit pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková, příspěvková 

organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.  

 

B) rozhoduje  

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

v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje o prodeji 

(převodu) nemovitých a movitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti POSMAYSPOL s.r.o., 

se sídlem Most, ČSA 1298, PSČ 434 01, IČ: 27260674, a to: -pozemek: st. 157 o výměře 2005 m2, 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku 

st. 157 -pozemek: st. 158 o výměře 85 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je 

stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 158 -pozemek: st. 159 o výměře 1140 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 

159 -pozemek: st. 161 o výměře 37 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: 

bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 161 -pozemek: p.č. 395/15 o výměře 8062 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha -pozemek: p.č. 395/16 o výměře 1447 m2, druh 
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pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha -pozemek: p.č. 395/17 o výměře 1229 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj -vrtačka sloupová, 

inv. č. HM000472, rok pořízení 1983, pořizovací cena 65.007,- Kč, zůstatková cena: 0,- Kč -bruska 

dvoukotoučová, inv. č. HM000471, rok pořízení 1983, pořizovací cena 14.199,- Kč, zůstatková cena: 

0,- Kč -el. mostový jeřáb, inv. č. HM000473, rok pořízení 1994, pořizovací cena 1,000.100,- Kč, 

zůstatková cena: 246.347,- Kč -tabulové nůžky, inv. č. HM000474, rok pořízení 1983, pořizovací cena 

139.774,- Kč, zůstatková cena: 0,- Kč za kupní cenu 14,621.780,- Kč + DPH (dle ZP č. 54/8024/2018 

ze dne 25.4.2018 plus ostatní náklady ve výši 21.780,- Kč – podrobněji viz důvodová zpráva) a vyjmutí 

uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková 

organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.  

 

C) ukládá  

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

prodej (převod) nemovitých a movitých věcí uvedený v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4645/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 057/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)86. – 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 společnosti ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o., sídlo: 

Voborského 431, 411 81 Brozany nad Ohří, IČ: 47285451, a to: -pozemek: p.č. 505/52 o výměře 2498 

m2, druh pozemku: orná půda, zemědělský půdní fond -pozemek: p.č. 987/8 o výměře 2652 m2, druh 

pozemku: orná půda, zemědělský půdní fond -pozemek: p.č. 987/10 o výměře 1432 m2, druh pozemku: 

orná půda, zemědělský půdní fond -pozemek: p.č. 1515/6 o výměře 358 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, silnice -pozemek: p.č. 1515/11 o výměře 1619 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní 

komunikace obec Brozany nad Ohří, k. ú. Brozany nad Ohří, zapsaných na LV č. 968 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 233.090,- Kč 

(dle ZP č. 4895-085/18 ze dne 23.4.2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,- - viz důvodová zpráva) a 

vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 

00080837. 3. o náhradě za užívání nemovitých věcí uvedených v bodě A) 2. kupující společností 

ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o., sídlo: Voborského 431, 411 81 Brozany nad Ohří, IČ: 47285451, bez 

právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 56.489,- Kč.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4644/KSN/MAJ. 
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Usnesení ZÚK č. 058/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)87. – 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 Telnice, se sídlem 

Telnice 77, 403 38 Telnice, IČ: 00267074, a to: -pozemek: p. č. 398/3 o výměře 4939 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Telnice, k.ú. Liboňov, zapsané na 

LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký 

kraj. -část vyřazené komunikace č. III/2483 včetně příslušenství a součástí – v úseku od km 0,800 

(začátek zástavby) – do km 1,082 (po neudržovanou část) v délce 0,282 km v k.ú. Liboňov, která se 

nachází na pozemcích p.č. 408/2, 398/3 a p.č. 399 v k.ú. Liboňov. Komunikace je nyní v režimu místní 

komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. 4345/DS/2017, 

JID: 64098/2018/KÚÚK ze dne 16. 4. 2018 a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 

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

se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž 

předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 21.12.2018 předložena hejtmanovi k podpisu darovací smlouva č. 

18/SML5356/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 059/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)88. – 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 městysi Cítoliby, se sídlem 

Zeměšská 219, PSČ: 439 02 Cítoliby, IČ: 00556262, a to: -pozemek: p.č. 796/12 o výměře 35 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 796/1 o výměře 

21131 m2 geometrickým plánem č. 747-245/2017 ze dne 8. 3. 2018), -pozemek: p.č. 796/13 o výměře 

168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 

796/1 o výměře 21131 m2 geometrickým plánem č. 747-245/2017 ze dne 8. 3. 2018), -pozemek: p.č. 

796/14 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

oddělen z p.č. 796/1 o výměře 21131 m2 geometrickým plánem č. 747-245/2017 ze dne 8. 3. 2018), -

pozemek: p.č. 796/15 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek oddělen z p.č. 796/1 o výměře 21131 m2 geometrickým plánem č. 747-

245/2017 ze dne 8. 3. 2018), -pozemek: p.č. 796/16 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 796/1 o výměře 21131 m2 geometrickým 

plánem č. 747-245/2017 ze dne 8. 3. 2018), -pozemek: p.č. 796/17 o výměře 79 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 796/1 o výměře 21131 m2 
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geometrickým plánem č. 747-245/2017 ze dne 8. 3. 2018), -pozemek: p.č. 796/18 o výměře 17 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 796/1 o 

výměře 21131 m2 geometrickým plánem č. 747-245/2017 ze dne 8. 3. 2018), obec Cítoliby, k. ú. 

Cítoliby, zapsaných na LV č. 583 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny 

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 1. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva 18/SML4618/DSN/MAJ podepsána panem hejtmanem dne 29.11.2018. 

 

Usnesení ZÚK č. 073/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)89. – 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 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, a to: -pozemek: p.č. 3114 

o výměře 3216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace -pozemek: p.č. 

3157 o výměře 1324 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec Ústí nad Labem, 

k.ú. Střekov, zapsané na LV č. 4213 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště 

Ústí nad Labem -pozemek: p.č. 135/1 o výměře 1561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice (oddělen z p.č. 135 o výměře 2516 dle geometrického plánu č. 639-151/2007 ze dne 

5.10.2007) pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace 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) si vyhrazuje  

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodnout o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o zřízení služebnosti k nemovitým věcem, a to: -k pozemku: části p.č. 3157 v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 2512-111/2015 ze dne 7.12.2015 -k pozemku: části p.č. 3114 v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 2513-111/2015 ze dne 7.12.2015 obec Ústí nad Labem, k.ú. 

Střekov, zapsané na LV č. 4213 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí 

nad Labem. -k pozemku: části p.č. 135/1 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 828-

111/22015 ze dne 4.12.2015, Obec Ústí nad Labem, k.ú. Svádov, zapsán na LV č. 241 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká 

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, jako vlastník služebných pozemků v k.ú. 

Střekov a v k.ú. Svádov specifikovaných v tomto usnesení. Oprávněný: ČR – Správa železniční 
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dopravní cesta, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 

70994234, jako vlastník panujících pozemků: pozemek: p.č. 2140/1 o výměře 76441 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha obec Ústí nad Labem, k.ú. Střekov, pozemek: p.č. 530/1 o výměře 49946 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, obec Ústí nad Labem, k.ú. Svádov u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemková služebnost – inženýrská síť – spočívá 

v umístění, vedení a provozování podzemní kabelové trasy dálkového telekomunikačního vedení, 

umožnění vstupu na pozemek za účelem prohlídky, údržby a modernizace inženýrské sítě. Pozemková 

služebnost se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva, jejímž předmětem je převod (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. 1. 2019  

Vyjádření: Splněno - Smlouva o bezúplatném převodu č. 18/SML4624/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 085/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)90. – 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

 to: -pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/7 o výměře 39 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/23 o výměře 18 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: podíl 1/3 p.č. 1115/49 o výměře 47 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaných na LV 

č. 399 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 3.467,--

Kč (100,--Kč/m2 viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 

příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: splněno-KS č. 18/SML4700/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 088/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)91. – 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: p.č. 50/5 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní 
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plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Hrobčice, k.ú. Tvrdín, zapsaný na LV č. 473 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 4.320,--Kč (60,--

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. 1. 2019  

Vyjádření: splněno - KS č. 18/SML4699/KSN/MAJ 

 

Usnesení ZÚK č. 096/14Z/2018 B)1. (v návrhu na usnesení pod číslem A)92. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

věci, a to: - pozemek: p.č. 2844/78 o výměře 79237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

dráha, obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsané na LV č. 7483 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční 

dopravní cesty, s.o.  

 

B) ukládá  

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

hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k nemovité věci 

uvedené v bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 12. 2018  

2. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby oznámil neuplatnění věcného práva 

předkupního ve prospěch Ústeckého kraje, o němž bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, 

vlastníkovi dotčené nemovité věci.  

Termín: 30. 12. 2018  

Vyjádření: Potvrzení o zániku předkupního práva bylo podepsáno panem hejtmanem dne 8.10.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 096/14Z/2018 B)2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)93. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

věci, a to: - pozemek: p.č. 2844/78 o výměře 79237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

dráha, obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsané na LV č. 7483 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční 

dopravní cesty, s.o.  

 

B) ukládá  
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1. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k nemovité věci 

uvedené v bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 12. 2018  

2. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby oznámil neuplatnění věcného práva 

předkupního ve prospěch Ústeckého kraje, o němž bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, 

vlastníkovi dotčené nemovité věci.  

Termín: 30. 12. 2018  

Vyjádření: Oznámení o neuplatnění předkupního práva bylo odesláno SŽDC, s.o. dne 2.10.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 099/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)94. – V. volební období)  

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí 

– etapa I.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015 

s příjemcem Labe aréna, z.s., IČ: 03410447 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci 

bodu A) tohoto usnesení. 

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Dodatek č. 4 byl podepsaný 8.10.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)95. – V. volební období) 

Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

 

B) schvaluje  

korekci vyrovnávací platby na základě ustanovení bodu 7.7 Pověření Ústeckého kraje k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na 

období 2016–2018 dle požadavků poskytovatelů v žádostech o korekci vyrovnávací platby v přílohách 

č. 1 a 2 tohoto materiálu,  

 

C) ukládá  

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

k realizaci dle bodu B) tohoto usnesení,  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: PhDr. Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje podepsal dodatky dne 

19.11.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 023/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)96. – V. volební období)  

Individuální dofinancování sociálních služeb  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 2 až 29 tohoto materiálu, včetně Přehledu subjektů navržených k 

podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

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 

poskytnutí dotace na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 4095789) ve výši 170 000,- Kč a 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0923 s poskytovatelem sociálních služeb Poradna pro 

rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. se sídlem Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 26670763 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, b) o poskytnutí dotace na 

sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 3306857) ve výši 117 262,- Kč a o uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0787 s poskytovatelem sociálních služeb Agentura Pondělí, z. s. se sídlem 2. 

polské armády 1094/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČ: 26537788 dle přílohy č. 18 předloženého 

materiálu,  

 

C) rozhoduje  

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

a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a)o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 6566711) ve výši 

73 493,- Kč, na sociální službu týdenní stacionáře (ID 5488355) v výši 73 493,- Kč, na sociální službu 

pečovatelská služba (ID 3403190) ve výši 73 493,- Kč, na sociální službu azylové domy (ID 2241142) 

ve výši 73 493,- Kč, na sociální službu nízkoprahová denní centra (ID 5964684) ve výši 73 493,- Kč, 

na sociální službu noclehárny (ID2548478) ve výši 73 492,- Kč, na sociální službu terénní programy 

(ID 9011520) ve výši 50 000,- Kč, na sociální službu domovy se zvláštním režimem (ID 5624320) ve 

výši 73 493,- Kč, na sociální službu domovy pro seniory (ID 9518537) ve výši 73 493,- Kč a na 

sociální službu denní stacionáře (ID 1269156) ve výši 96 985,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě č. 18/SML0850 s poskytovatelem Farní charita Litoměřice se sídlem Zahradnická 1534/5, 

412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 46769382 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, b)o poskytnutí 

dotace na sociální službu raná péče (ID 6095107) ve výši 374 393,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě č. 18/SML0811 s poskytovatelem sociálních služeb Diakonie ČCE – Středisko Praha se 

sídlem Vlachova 1502/20, 155 00 Praha - Stodůlky, IČ: 62931270 dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu, c)o poskytnutí dotace na sociální službu centra denních služeb (ID 3192313) ve výši 244 

976,- Kč, na sociální službu centra denních služeb (ID 4467601) ve výši 244 976,- Kč a na sociální 

službu pečovatelská služba (ID 4709041) ve výši 244 977,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

18/SML0927 s poskytovatelem sociálních služeb Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu se sídlem 

Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 69411239 dle přílohy č. 9 tohoto materiálu, d)o 

poskytnutí dotace na sociální službu odlehčovací služby (ID 4743378) ve výši 734 929,- Kč a o 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0859 s poskytovatelem sociálních služeb HOSPIC 

V MOSTĚ, o. p. s. se sídlem Svážná 1528, 434 01 Most, IČ: 25419561 dle přílohy č. 11 předloženého 

materiálu, e)o poskytnutí dotace na sociální službu azylové domy (ID 4013275) ve výši 344 000,- Kč a 

na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7429073) ve výši 165 000,- Kč a o uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0814 s poskytovatelem sociálních služeb Diecézní charita 

Litoměřice se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 40229939 dle přílohy č. 

13 předloženého materiálu, f)o poskytnutí dotace na sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 

3306857) ve výši 382 738,- Kč a o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 18/SML0787 s poskytovatelem 
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sociálních služeb Agentura Pondělí, z. s. se sídlem se sídlem 2. polské armády 1094/27, Rumburk 1, 

408 01 Rumburk, IČ: 26537788 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, g) o poskytnutí dotace na 

sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3112502) ve výši 183 131,- Kč, na 

sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 8168410) ve výši 270 826,- Kč a na 

sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6661939) ve výši 280 972,- Kč a o 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0909 s poskytovatelem sociálních služeb Oblastní charita 

Šluknov se sídlem Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ: 73635502 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 

h)o poskytnutí dotace na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3046143) 

ve výši 244 976,- Kč, na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 4704201) ve výši 

244 976,- Kč a na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 1012725) ve výši 244 

977,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0907 s poskytovatelem sociálních služeb 

Oblastní charita Most se sídlem Petra Jilemnického 2457/1, 43401 Most, IČ: 70828920 dle přílohy č. 

23 předloženého materiálu, i)o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 8021779) 

ve výši 1 224 080,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0893 s poskytovatelem 

sociálních služeb Městská správa sociálních služeb Kadaň se sídlem Věžní 958, 432 01 Kadaň, IČ: 

65642481 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu, j)o poskytnutí dotace na sociální službu raná péče 

(ID 5330519) ve výši 250 000,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0893 

s poskytovatelem sociálních služeb Demosthenes, o. p. s. se sídlem Mírová 2820/2, Severní Terasa, 400 

11 Ústí nad Labem, IČ: 25421018 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu, k)o poskytnutí dotace na 

sociální službu sociální rehabilitace (ID 9702329) ve výši 220 000,- Kč a na sociální službu osobní 

asistence (ID 3593109) ve výši 70 000,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0931 

s poskytovatelem sociálních služeb Agentura KROK, o. p. s. (dříve Rytmus D., o. p. s.) se sídlem 

Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČ: 27323498 dle přílohy č. 29 předloženého 

materiálu,  

 

D) ukládá  

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

potřebné úkony k realizaci dle bodu B) tohoto usnesení  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Dodatky jsou připraveny k podpisu u PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka 

hejtmana, po podpisu z jeho strany budou částky určené na dofinancování poskytovatelů v termínu 

odeslány poskytovatelům sociálních služeb.  

 

Usnesení ZÚK č. 024/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)97. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – 

vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 5 tohoto usnesení 

2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 

sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 

působností u organizace – Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ: 499811, u služby raná péče 

(ID: 5002625), Česká unie neslyšících, z.ú., IČ: 675547, u služby tlumočnické služby (ID: 5839760), 

Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ: 26623064, u služby odborné sociální poradenství (ID: 2284277), 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID: 7472903), odlehčovací služby (ID: 9864940) a raná 

péče (ID: 4334040), a Bateau z.s., IČ: 1507311, u služby odborné sociální poradenství (ID: 6765091).  
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B) ukládá  

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

úkony k uzavření smluv s podpořenými organizacemi dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,  

Termín: 15. 12. 2018  

Vyjádření: Smlouvy s podpořenými organizacemi byly uzavřené, ale vzhledem k administrativní chybě 

bylo v ZUK 10.12.2018 předloženo a schváleno usnesení č. 034/16Z/2018, kdy dojde k podepsání 

Dodatků č. 1 ze stran organizací. Dotace bude vyplacena do 31.1.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 025/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)98. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení  

 

B) ukládá 

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu 

s příjemci dotací dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,  

Termín: 15.12.2018  

Vyjádření: Smlouvy byly předány k vyplacení.  

 

Usnesení ZÚK č. 026/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)99. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ – 

vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení 

o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 

sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 

působností u organizace WHITE LIGHT I., z.ú.,IČ: 64676803, Pražská 166/47, Ústí nad Labem u 

služeb terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby následné péče (ID: 5291489)  

 

B) ukládá  

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

k uzavření smluv s podpořenými organizacemi  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Smlouvy jsou uzavřené s datem 21. 11. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 027/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)100. – V. volební období)  

Domov Sněžník, z.ú. – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Předložené informace uvedené v příloze č. 1 – 7 tohoto materiálu.  
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B) rozhoduje  

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

nesouhlasného stanoviska pro Domov Sněžník, z.ú. ve znění: Ústecký kraj nezařadí 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 Domov 

Sněžník, z.ú. okamžitou individuální kapacitu nové sociální služby – týdenního stacionáře nebo 

odlehčovací služby ve výši 26 lůžek.  

 

C) ukládá  

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

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Žadateli byla zaslána informace pod JID 187188/2018/KUUK.  

 

Usnesení ZÚK č. 039/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)101. – V. volební období)  

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatek č. 1 ke 

smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2769/SoPD/KP  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace o podaných žádostech dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

18/SML2769/SoPD/KP dle přílohy č. 2 a 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 20. 11. 2018  

Vyjádření: Dne 13.11.2018 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP.  

 

Usnesení ZÚK č. 040/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)102. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 

Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2805/SoPD/KP  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podané žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2805/SoPD/KP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 20. 11. 2018  
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Vyjádření: Dne 5. 11. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2805/SoPD/KP.  

 

Usnesení ZÚK č. 041/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)103. – V. volební období) 

Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území 

Ústeckého kraje na rok 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) souhlasí  

se změnou harmonogramu vyhlášení dotačního Programu podpory stálých profesionálních divadelních 

souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 tak, aby proplacení 

přidělených dotací proběhlo začátkem roku 2019  

 

B) schvaluje  

vyhlášení Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 

působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků pro tyto účely bude 10 mil. korun.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A) a B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: Dne 23.10.2018 byl Program podpory stálých profesionálních divadelních souborů a 

hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 zveřejněn na webových stránkách 

kraje a příjem žádostí o dotaci proběhl v termínu od 22. 11. do 21. 12. 2018. 

 

Usnesení ZÚK č. 042/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)104. – V. volební období)  

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

o navýšení neinvestiční dotace, s žadatelem: Projekt č. 100 Název projektu: Festival Barevná planeta 

Žadatel: Poradna pro integraci, z.ú. IČ: 67362621 Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha Ve výši: 

navýšení původní dotace 62 000,- Kč (usnesení zastupitelstva č. 045/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018) o 

30 000,- Kč na výši 92 000,- Kč Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je 

stanoven do 31. 12. 2018. a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy 18/SML3030/SOPD/KP, dle přílohy č. 3 

tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu B) 

tohoto usnesení.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Dne 19. 11. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML3030/SOPD/KP.  
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Usnesení ZÚK č. 044/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)105. – V. volební období)  

Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů, a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, o sloučení příspěvkové organizace Ústeckého kraje název: Galerie 

výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace sídlo: Most, Kostelní 289, PSČ: 434 01 IČ: 

00361160 s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková 

organizace sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01 IČ: 00080730 a to dnem 1. ledna 2019. 

Majetek, práva a závazky Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace, přecházejí na 

přejímací Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci. Název příspěvkové organizace po 

sloučení je: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace. 2. schvaluje dle § 35 odst. 2 

písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 

zřizovací listiny: č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: 

název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 

01, IČ: 00080730 dodatkem č. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje zajistit veškeré potřebné úkony dle části A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: K 1. 1. 2019 došlo ke sloučení obou organizací a byla vystavena i nová zřizovací listina.  

 

Usnesení ZÚK č. 045/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)106. – V. volební období)  

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – Rozvoj 

ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - změna rozpočtu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) souhlasí  

dle § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se 

změnou položkového rozpočtu Obci Lovečkovice, IČ 00263982, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, radní Ústeckého kraje, provést patřičné úkony k realizaci dle bodu A) tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2018  
Vyjádření: Dodatek smlouvy byl poslán obci Lovečkovice k podpisu.  

 

Usnesení ZÚK č. 046/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)107. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. 

výzva – změna smluvních ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů o: 1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

18/SML/SoPD2422/ZPZ uzavřené s obcí Hrobce, IČ 00263664v rámci projektu „Zlepšení separace a 
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nakládání s BRKO a materiálově využitelných složek odpadu na území obce Hrobce“, dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení, 2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

18/SML/SoPD2431/ZPZ uzavřené s obcí Vchynice, IČ 00554847, v rámci projektu „Vybavení 

sběrného překladiště“, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 18/SML/SoPD2423/ZPZ uzavřené s obcí Libotenice, IČ 00263940, 

v rámci projektu „Zlepšení separace a nakládání s BRKO a materiálově využitelných složek odpadu na 

území obce Libotenice“, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 4. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 18/SML2426/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Havraň, IČ 00265918, 

v rámci projektu „Sběrný dvůr obce Havraň“, dle přílohy č. 4 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 dodatků dle 

příloh tohoto usnesení.  

Termín: 30.11.2018  

Vyjádření: Dodatky obcím dle bodu A) byli poslány začátkem měsíce listopadu.  

 

Usnesení ZÚK č. 047/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)108. – V. volební období)  

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) revokuje  

usnesení č. 049/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 a to v části, kdy bylo Obci Údlice, IČ 00262153, 

rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 k investiční smlouvě č. 18/SML0301/SoPD/ZPZ v rámci projektu 

„Přečaply – tlaková splašková kanalizace“, z důvodu prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 

2018.  

 

B) rozhoduje  

1. o 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 2. o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

18/SML0300/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Pesvice, IČ 00673323, v rámci projektu „Oprava stávající 

kanalizace, výstavba nové ČOV + prodloužení kanalizačního řadu“, dle přílohy č. 2, tohoto usnesení 3. 

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3481/SoPD/ZPZ 

uzavřené s Obcí Veselé, IČ 00555908, v rámci projektu „Úpravna vody v obci Veselé“, dle přílohy č. 

3, tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, radní Ústeckého kraje, zajistit patřičné úkony k zajištění realizace bodu A) a B) tohoto 

usnesení. 

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření: Dodatky obcím, dle bodu B) byli poslány. Budou předány k podpisu panu hejtmanovi.  

 

Usnesení ZÚK č. 048/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)109. – V. volební období)  

Aktualizace č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) Podbořany – 

Buškovice  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) schvaluje  

Aktualizaci č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu § 4 

zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje změnu 

výhledového stavu čištění odpadních vod v městské části Podbořany - Buškovice, dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu.  

 

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 dodatků dle 

příloh tohoto usnesení.  

Termín: 30.11.2018  

Vyjádření: dodatek byl administrován a poslán  

 

Usnesení ZÚK č. 050/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)110. – 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 

a to: - pozemek: p.č. 134/4 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

(oddělen z pozemku p.č. 134 o výměře 9 071 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

č. 325-484/2017 ze dne 14. 2 2018) obec Ústí nad Labem, k. ú. Ryjice, zapsaný na LV č. 125 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní 

cenu 3.500,- Kč (dle ZP č. 2651-43/18 ze dne 13. 4. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč - viz 

důvodová zpráva) + DPH a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace 

Správa a silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417 03 Dubí, 

IČ: 00080837, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za 

sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsaná v katastru nemovitostí jako právo věcné.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 23. 11. 2018 byla podepsaná Kupní smlouva č. 18/SML5058/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 059/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)111. – 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 
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věci z vlastnictví Ústeckého kraje to: - 

pozemek: p.č. 830/5 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z p.č. 830 o 

výměře 1132 m2 geometrickým plánem č. 487-26/2016 ze dne 20.11.2017), obec Málkov, k. ú. Zelená, 

zapsané na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro 

Ústecký kraj, za kupní cenu 16.900,-- Kč (dle ZP č. 5527-23/18 ze dne 3. 5. 2018 plus ostatní náklady 

ve výši 2.100,-- Kč - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 

příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837. 3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené 

v bodě A) 2. kupující bez právního důvodu za období tří let zpětně od data 

účinnosti smlouvy ve výši 4.440,-- Kč.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 1. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva 18/SML5067/KSN/MAJ uzavřena dne 10.1.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 060/15Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)112. – 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: st.p.č. 342 o výměře 8 m2, druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří (pozemek oddělen z p.č. 1119/1 o výměře 2254 m2 geometrickým plánem 

č. 197-551/1999 ze dne 22.2.2000), - pozemek: p.č. 1119/8 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 1119/1 o výměře 2254 m2 geometrickým 

plánem č. 197-551/1999 ze dne 22.2.2000), obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 301 u 

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

10.100,-- Kč (dle ZP č. 5288-36/2018 ze dne 20. 4. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,-- Kč - viz 

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

a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 

Dubí, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 1. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva 18/SML4909/KSN/MAJ uzavřena dne 10.12.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 061/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)113. – 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) nemovité 

věci z vlastnictví Ústeckého kraj  

a to: - pozemek: p.č. 3406/4 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z p.č. 

3406 o výměře 4518 m2 geometrickým plánem č. 446-5529/2018 ze dne 22.5.2018), obec Nepomyšl, 

k. ú. Nepomyšl, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Žatec pro Ústecký kraj, za kupní cenu 14.611,-- Kč (dle ZP č. 4999-189/18 ze dne 27. 8. 2018 plus 

ostatní náklady ve výši 6.961,-- Kč - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci 

z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837. 3. o náhradě za užívání nemovité věci 

uvedené v bodě A) 2. kupujícím bez právního důvodu za období tří let zpětně od 

data účinnosti smlouvy ve výši 2.295,-- Kč.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 1. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva 18/SML5270/KSN/MAJ uzavřena dne 10.1.2019. 

 

Usnesení ZÚK č. 014/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)114. – 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 dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 4. 1. 2019  

Vyjádření: Informace předsedovi krajského soudu byla odeslána dne 27.12.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 015/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)115. – V. volební období)  

Změna pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  
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změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje 

schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění 

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 

12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 a č. 017/3Z/2017 ze 

dne 20. 2. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) schvaluje  

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

předpisů, a) změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje: č.j. 246/2003 ze dne 12. 

3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Zdravotnická záchranná služba 

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00829013, sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 

400 11 Ústí nad Labem dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 3 

tohoto usnesení. b) změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje: č.j. 21/2001, ze 

dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Základní umělecká škola 

Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace, IČO: 00831085, sídlo: 

Winstona Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 32 ke 

zřizovací listině č.j. 22/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková organizace, 

IČO: 65082401, sídlo: Národní 209, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem dodatkem č. 28 ke zřizovací 

listině č.j. 68/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, IČO: 46071172, sídlo: 

Chelčického 345/4, 415 01 Teplice dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 70/2001, ze dne 5. 9. 2001, 

ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, 

Duchcov, příspěvková organizace, IČO: 46071199, sídlo: Kubicových 887/2, 419 01 Duchcov 

dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 160/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková 

organizace, IČO: 65081803, sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf dodatkem č. 29 ke zřizovací listině 

č.j. 161/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Základní 

umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace, IČO: 65082184, sídlo: Růžová 

1416/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 162/2001, ze dne 28. 11. 

2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Základní umělecká škola, Děčín IV - 

Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace, IČO: 65081765, sídlo: Čs. legií 243/29, Děčín IV 

– Podmokly, 405 02 Děčín dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle vzoru dodatku uvedeného v příloze 

č. 4 tohoto usnesení. c) změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje: č.j. 

122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Severočeská 

galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00083259, sídlo: Michalská 

29/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 124/2001, ze dne 5. 

9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Galerie moderního umění v Roudnici 

nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00360643, sídlo: Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem 

dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, IČO: 

00083241, sídlo: Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice dodatkem č. 33 ke zřizovací listině č.j. 

203/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Galerie 

Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360724, sídlo: Pivovarská 34, 440 01 

Louny, dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360716, 

sídlo: Pivovarská 28, 440 01 Louny dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 242/2002, ze dne 4. 12. 

2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, 
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příspěvková organizace, IČO: 00360635, sídlo: Dlouhá 173/5, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 

dodatkem č. 26 ke zřizovací listině č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, IČO: 00360210, 

sídlo: Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 

244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní 

muzeum v Mostě, příspěvková organizace, IČO: 00080730, sídlo: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, 

dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČO: 

00360571, sídlo: Palackého 86, 430 01 Chomutov dodatkem č. 25 ke zřizovací listině dle vzoru 

dodatku uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení. d) změnu zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje: č.j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 

0083186, sídlo: Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

dodatkem č. 27 ke zřizovací listině č.j. 241/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvkové 

organizace, IČO: 00361224, sídlo: Koperníkova 3062, 415 01 Teplice dodatkem č. 19 ke zřizovací 

listině č.j. 248/2011, ze dne 21. 12. 2011, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, IČO: 72557257, sídlo: č.p. 220, 440 01 Jimlín dodatkem č. 

11 ke zřizovací listině č.j. 2/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, IČO: 44555423, sídlo: 

Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 36 ke zřizovací listině č.j. 3/2001, ze dne 

20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Gymnázium a Střední odborná 

škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 44555512, sídlo: Stavbařů 

2857/5, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 4/2001, ze dne 

20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Obchodní akademie a jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 44556969, 

sídlo: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 32 ke zřizovací 

listině č.j. 6/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední 

průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: 

Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 44 ke zřizovací listině č.j. 10/2001, ze dne 

20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Vyšší odborná škola 

zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, 

IČO: 00673358, sídlo: Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 33 ke zřizovací 

listině č.j. 11/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace, IČO: 18385061, sídlo: Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad 

Labem dodatkem č. 38 ke zřizovací listině č.j. 20/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod 

Parkem 2788, příspěvková organizace, IČO: 44555091, sídlo: Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 

11 Ústí nad Labem dodatkem č. 39 ke zřizovací listině č.j. 24/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn 

a dodatků, příspěvkové organizace název: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, 

příspěvková organizace, IČO: 70229422, sídlo: Malátova 2438/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 

Ústí nad Labem dodatkem č. 32 ke zřizovací listině č.j. 25/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, 

příspěvková organizace, IČO: 70229457, sídlo: Štefánikova 761/14, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 26/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, 

příspěvková organizace, IČO: 44555245, sídlo: Špálova 2712/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad 
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Labem dodatkem č. 27 ke zřizovací listině č.j. 27/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, 

příspěvková organizace, IČO: 44555440, sídlo: Truhlářova 526/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 28/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, IČO: 

44555237, sídlo: č.p. 280, 403 36 Tisá dodatkem č. 32 ke zřizovací listině č.j. 32/2001, ze dne 20. 6. 

2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Gymnázium Václava Hlavatého, 

Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, IČO: 61357235, sídlo: Poděbradova 661, 440 01 

Louny dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 34/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace, IČO: 

61357278, sídlo: Studentská 1075, 438 01 Žatec dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 36/2001, ze 

dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Obchodní akademie a 

Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, IČO: 61357294, sídlo: 

Studentská 1354, 438 01 Žatec, dodatkem č. 34 ke zřizovací listině č.j. 37/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve 

znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Obchodní akademie a Střední odborná škola 

generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, IČO: 14451042, sídlo: Osvoboditelů 380, 

440 01 Louny dodatkem č. 43 ke zřizovací listině č.j. 43/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková 

organizace, IČO: 70226601, sídlo: třída Obránců míru 638, 438 01 Žatec dodatkem č. 28 ke zřizovací 

listině č.j. 44/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace, IČO: 70841543, 

sídlo: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny dodatkem č. 33 ke zřizovací listině č.j. 45/2001, ze dne 20. 

6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov, Základní škola a 

Střední škola, Žatec, příspěvková organizace, IČO: 62247859, sídlo: Pražská 808, 438 01 Žatec 

dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 46/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, 

IČO: 61357286, sídlo: č.p. 1, 439 31 Měcholupy 1 dodatkem č. 33 ke zřizovací listině č.j. 47/2001, ze 

dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Speciální základní škola, 

Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace, IČO: 49120115, sídlo: Poděbradova 640, 440 01 

Louny dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 48/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, IČO: 

61515451, sídlo: Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice dodatkem č. 32 ke zřizovací listině č.j. 

53/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Gymnázium a 

Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČO: 61515477, sídlo: Masarykova 

909/12, 419 01 Duchcov dodatkem č. 34 ke zřizovací listině č.j. 55/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková 

organizace, IČO: 61515779, sídlo: Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice dodatkem č. 34 ke zřizovací 

listině č.j. 56/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 

příspěvková organizace, IČO: 00555878, sídlo: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice dodatkem č. 

38 ke zřizovací listině č.j. 58/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00524646, sídlo: Alejní 

880/12, 415 01 Teplice dodatkem č. 34 ke zřizovací listině č.j. 59/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková 

organizace, IČO: 00497088, sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice dodatkem č. 42 ke 

zřizovací listině č.j. 61/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace, 

IČO: 70839913, sídlo: U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 Teplice dodatkem č. 33 ke 
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zřizovací listině č.j. 62/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, IČO: 61515761, 

sídlo: Kmochova 205/10, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina dodatkem č. 33 ke zřizovací listině č.j. 

63/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov, 

Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, IČO: 61515582, sídlo: Školní 624/1, 

419 01 Duchcov dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 66/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, 

Trnovanská 1331, příspěvková organizace, IČO: 70839841, sídlo: Trnovanská 1331/18, Trnovany, 415 

01 Teplice dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 73/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková 

organizace, IČO: 61515884, sídlo: Libušín 151/13, 417 41 Krupka dodatkem č. 32 ke zřizovací listině 

č.j. 74/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov 

a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace, IČO: 61515876, sídlo: Křemýž 47, 415 01 Ohníč 

dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 75/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace, 

IČO: 46071253, sídlo: Masarykova třída 1278/70, 415 01 Teplice dodatkem č. 31 ke zřizovací listině 

č.j. 76/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dům dětí a 

mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, IČO: 46071245, sídlo: Družby 

1006/48, 419 01 Duchcov, dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 77/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 

61515809, sídlo: Lípová 651/9, 415 01 Teplice dodatkem č. 42 ke zřizovací listině č.j. 79/2001, ze dne 

5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Podkrušnohorské gymnázium, 

Most, příspěvková organizace, IČO: 49872559, sídlo: Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most dodatkem č. 

38 ke zřizovací listině č.j. 80/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, IČO: 

62208870, sídlo: Studentská 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov dodatkem č. 31 ke zřizovací listině 

č.j. 81/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Vyšší odborná 

škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 

zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, IČO: 49872427, sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 

01 Most dodatkem č. 39 ke zřizovací listině č.j. 84/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČO: 00125423, 

sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most dodatkem č. 47 ke zřizovací listině č.j. 86/2001, ze dne 5. 

9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední odborná škola, Litvínov – 

Hamr, příspěvková organizace, IČO: 00555584, sídlo: Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov 

dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 87/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, 

Most, příspěvková organizace, IČO: 00524905, sídlo: Jana Palacha 711/2, 434 01 Most dodatkem č. 34 

ke zřizovací listině č.j. 88/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace, IČO: 

63125382, sídlo: Jana Palacha 1534, 434 01 Most dodatkem č. 33 ke zřizovací listině č.j. 89/2001, ze 

dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Základní škola profesora 

Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace, IČO: 62209485, sídlo: Zdeňka 

Štěpánka 2798/9, 434 01 Most dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 94/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve 

znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. 

Borovského 1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 

Most dodatkem č. 37 ke zřizovací listině č.j. 95/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, 
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příspěvková organizace, IČO: 47326484, sídlo: Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny dodatkem č. 29 

ke zřizovací listině č.j. 99/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, IČO: 61342645, sídlo: 

Mostecká 3000, 430 01 Chomutov dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 100/2001, ze dne 5. 9. 2001, 

ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, 

příspěvková organizace, IČO: 61342751, sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň dodatkem č. 33 ke 

zřizovací listině č.j. 101/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 

organizace, IČO: 47792931, sídlo: Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří dodatkem č. 39 ke 

zřizovací listině č.j. 103/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, 

IČO: 47796006, sídlo: Školní 1060/50, 430 01 Chomutov dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 

105/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední 

průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace, 

IČO: 61342637, sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 

107/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední odborná 

škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková 

organizace, IČO: 41324641, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov dodatkem č. 42 ke zřizovací 

listině č.j. 108/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 

18383696, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov dodatkem č. 41 ke zřizovací listině č.j. 116/2001, 

ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní 

jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace, IČO: 61345733, sídlo: Čelakovského 

822/8, 430 01 Chomutov dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 117/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková 

organizace, IČO: 61345725, sídlo: Zámecká 1, 431 56 Mašťov dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 

118/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov, 

Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, IČO: 61345717, sídlo: č.p. 145, 431 59 Vysoká Pec 

dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 132/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, IČO: 47274620, sídlo: 

Komenského nám. 340/4, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 

134/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Gymnázium, 

Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, IČO: 47274603, sídlo: Komenského 1130/10, 

Rumburk 1, 408 01 Rumburk, dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 135/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve 

znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Evropská obchodní akademie, Děčín I, 

Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČO: 47274611, sídlo: Komenského nám. 520/2, 

Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 137/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve 

znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, IČO: 47274689, sídlo: Čsl. armády 

681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín dodatkem č. 37 ke zřizovací listině č.j. 140/2001, ze dne 28. 11. 

2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Vyšší odborná škola, Střední 

průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 

příspěvková organizace, IČO: 18383874, sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf dodatkem č. 41 ke 

zřizovací listině č.j. 141/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, IČO: 

14450488, sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín dodatkem č. 40 ke zřizovací listině 

č.j. 142/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední 

lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace, IČO: 47274719, sídlo: T. G. 
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Masaryka 580, 407 77 Šluknov dodatkem č. 39 ke zřizovací listině č.j. 143/2001, ze dne 28. 11. 2001, 

ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. 

mládeže 5/9, příspěvková organizace, IČO: 00673781, sídlo: Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly, 

405 02 Děčín dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 144/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, 

příspěvková organizace, IČO: 00673773, sídlo: Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 

dodatkem č. 34 ke zřizovací listině č.j. 145/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 

Děčín - Libverda, příspěvková organizace, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-

Březiny, 405 02 Děčín dodatkem č. 45 ke zřizovací listině č.j. 147/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, 

příspěvková organizace, IČO: 00556807, sídlo: Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 

dodatkem č. 39 ke zřizovací listině č.j. 150/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, 

příspěvková organizace, IČO: 00497029, sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 

dodatkem č. 36 ke zřizovací listině č.j. 153/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, 

Děčín, příspěvková organizace, IČO: 65082133, sídlo: Teplická 65, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín 

dodatkem č. 36 ke zřizovací listině č.j. 154/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, 

příspěvková organizace, IČO: 65082478, sídlo: Tyršova 710, 407 77 Šluknov dodatkem č. 34 ke 

zřizovací listině č.j. 158/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 

organizace, IČO: 63155931, sídlo: Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice dodatkem č. 31 ke 

zřizovací listině č.j. 159/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková 

organizace, IČO: 65081811, sídlo: T. G. Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf dodatkem č. 31 ke 

zřizovací listině č.j. 163/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace, IČO: 

00412066, sídlo: Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa dodatkem č. 33 ke zřizovací listině č.j. 

164/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov 

a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: č.p. 417, 407 

81 Lipová dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 165/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov Země dětí a Školní jídelna, Česká Kamenice, 

Komenského 491, příspěvková organizace, IČO: 00412058, sídlo: Komenského 491, 407 21 Česká 

Kamenice dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 166/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková 

organizace, IČO: 65082231, sídlo: U stadionu 1133/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk dodatkem č. 27 

ke zřizovací listině č.j. 172/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, 

IČO: 46773673, sídlo: Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice dodatkem č. 33 ke zřizovací 

listině č.j. 173/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace, IČO: 46773720, sídlo: Sady 

pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice dodatkem č. 28 ke zřizovací listině č.j. 174/2001, ze dne 28. 11. 2001, 

ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Gymnázium, Roudnice nad Labem, 

Havlíčkova 175, příspěvková organizace, IČO: 46773754, sídlo: Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad 

Labem dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 175/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, 
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příspěvková organizace, IČO: 46773495, sídlo: Komenského 754/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

dodatkem č. 39 ke zřizovací listině č.j. 177/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 

134, příspěvková organizace, IČO: 46773509, sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí dodatkem č. 36 ke 

zřizovací listině č.j. 178/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

příspěvková organizace, IČO: 46773762, sídlo: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem 

dodatkem č. 44 ke zřizovací listině č.j. 180/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 

Neklanova 1806, příspěvková organizace, IČO: 69411263, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice 

nad Labem dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 183/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a 

dodatků, příspěvkové organizace název: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, 

příspěvková organizace, IČO: 00081701, sídlo: č.p. 37, 413 01 Vědomice dodatkem č. 30 ke zřizovací 

listině č.j. 185/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 

příspěvková organizace, IČO: 62770233, sídlo: Šaldova 657/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice dodatkem 

č. 37 ke zřizovací listině č.j. 189/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace, IČO: 

46773282, sídlo: Ostrovní 300, 411 08 Štětí dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 190/2001, ze dne 

28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Základní škola praktická, 

Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace, IČO: 70839824, sídlo: Neklanova 

1807, 413 01 Roudnice nad Labem dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 193/2001, ze dne 28. 11. 

2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov a Školní jídelna, 

Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace, IČO: 62769651, sídlo: Čelakovského 1007/8a, 

Předměstí, 412 01 Litoměřice dodatkem č. 26 ke zřizovací listině č.j. 194/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve 

znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Dětský domov, Základní škola praktická, 

Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČO: 46773690, sídlo: č.p. 1, 

411 15 Dlažkovice dodatkem č. 34 ke zřizovací listině č.j. 198/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední odborná škola technická a zahradnická, 

Lovosice, příspěvková organizace, IČO: 00082571, sídlo: Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice 

dodatkem č. 39 ke zřizovací listině č.j. 199/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, 

IČO: 18380824, sídlo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany dodatkem č. 38 ke zřizovací listině č.j. 

201/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední škola 

obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00082627, 

sídlo: Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, dodatkem č. 43 ke zřizovací listině č.j. 

214/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Psychiatrická 

léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, IČO: 00829137, sídlo: č.p. 1, 439 85 Petrohrad dodatkem 

č. 37 ke zřizovací listině č.j. 218/2002 ze dne 15. 12. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00830577, sídlo: 

Husitská 1683/2, 434 01 Most dodatkem č. 32 ke zřizovací listině č.j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve 

znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Brtníky, příspěvková organizace, IČO: 47274484, sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany dodatkem 

č. 29 ke zřizovací listině č.j. 226/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, IČO: 47274468, sídlo: Filipovská 

582/20, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov dodatkem č. 29 ke zřizovací listině č.j. 227/2002, ze dne 4. 12. 

2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domov bez hranic Rumburk, 

příspěvková organizace, IČO: 47274549, sídlo: U stadionu 1425/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 
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dodatkem č. 30 ke zřizovací listině č.j. 228/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, 

příspěvková organizace, IČO: 47274522, sídlo: Stará Oleška ev. č. 131, 405 02 Huntířov dodatkem č. 

33 ke zřizovací listině č.j. 229/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, IČO: 

47274573, sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 230/2002, ze 

dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domovy sociálních služeb 

Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, IČO: 46789910, sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň 

dodatkem č. 35 ke zřizovací listině č.j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 

00080195, sídlo: Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice dodatkem č. 45 ke zřizovací listině č.j. 232/2002, ze 

dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domov „Bez zámků“ 

Tuchořice, příspěvková organizace, IČO: 00830381, sídlo: č.p. 1, 439 69 Tuchořice dodatkem č. 30 ke 

zřizovací listině č.j. 233/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace 

název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, IČO: 49872541, sídlo: Zátiší 177, 

Janov, 435 42 Litvínov dodatkem č. 32 ke zřizovací listině č.j. 236/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková 

organizace, IČO: 49872516, sídlo: Okružní 104, 435 13 Meziboří dodatkem č. 28 ke zřizovací listině 

č.j. 237/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, IČO: 63787849, 

sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí, dodatkem č. 31 ke zřizovací listině č.j. 239/2002, ze dne 4. 12. 

2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová 

Ves, příspěvková organizace, IČO: 63787911, sídlo: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova dodatkem 

č. 36 ke zřizovací listině č.j. 206/2001, ze dne 12. 12. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková 

organizace, IČO: 70948062, sídlo: č.p. 1, 411 74 Snědovice, dodatkem č. 32 ke zřizovací listině č.j. 

247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domovy pro 

osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 75149541, sídlo: 

Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 25 ke zřizovací 

listině č.j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: 

Krajská majetková, příspěvková organizace, IČO: 00829048, sídlo: Na Schodech 1535/4, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem č. 74 ke zřizovací listině dle vzoru dodatku 

uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení. e) změnu zřizovací listiny: č.j. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013, 

ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: SPZ Triangle, příspěvková organizace, IČO: 

71295011, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem dodatkem 

č. 10 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke 

zřizovacím listinám schváleným dle bodu B) tohoto usnesení a předložit je k podpisu.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: Dodatky ke zřizovacím listinám byly vyhotoveny a předloženy k podpisu. 

 

Usnesení ZÚK č. 019/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)116. – V. volební období)  

Ručitelské prohlášení ke Smlouvě o úvěru pro DSÚK p.o.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  
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1. dle § 17 odst. 3 písm. c) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku ve výši 1.000.000.000,- Kč Ústeckým krajem vůči 

České spořitelně, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na základě Ručitelského 

prohlášení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za účelem zajištění pohledávky České spořitelny, a.s., ze 

Smlouvy o úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 06231292, 

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, za podmínky 

uzavření Dohody o úpravě vztahů mezi ručitelem a dlužníkem mezi Ústeckým krajem a Dopravní 

společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 2. o výjimce z 

usnesení ZÚK č. 6/5Z/2017 ze dne 29.5.2017 odst. a)  

 

B) svěřuje  

pravomoci Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s 

plněním závazků kraje z titulu Ručitelského prohlášení mezi ručitelem Ústeckým krajem a bankou 

Českou spořitelnou a.s., a to bez stanovení limitu,  

 

C) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Ručitelské prohlášení mezi Ústeckým 

krajem a Českou spořitelnou a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Podepsáno dne 18.12.18  

 

Usnesení ZÚK č. 020/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)117. – V. volební období)  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017 dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 

1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

Termín: 31.12. 2018  

Vyjádření: Podepsáno dne 18. 12. 18  

 

Usnesení ZÚK č. 023/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)118. – 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 50 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 

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu části poskytnuté dotace ve výši 
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80 000,- Kč na sociální službu sociálně terapeutické dílny (ID 4166865) ze sociální služby chráněné 

bydlení (ID 7055199), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, 

p.o. o převodu části poskytnuté dotace ve výši 349 800,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež (ID 6363165) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 9447868), v rámci 

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Armáda spásy v České republice, z. s. o převodu části 

poskytnuté dotace ve výši 73 700,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 

2374792) ze sociální služby azylové domy (ID 6883390), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, d) o vyhovění žádosti poskytovatele 

sociálních služeb Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 1 000 000,- Kč na sociální službu domovy pro seniory (ID 6986535) ze sociální služby 

domovy se zvláštním režimem (ID 9313776), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních 

služeb Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 80 000,- Kč na sociální službu domovy pro seniory (ID 9884915) ze sociální služby 

domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 1486803), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, f) o vyhovění žádosti poskytovatele 

sociálních služeb Oblastní charita Rumburk o převodu části poskytnuté dotace ve výši 132 841,- Kč na 

sociální službu odborné sociální poradenství (ID 4291907) ze sociálních služeb nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež (ID 7222807) ve výši 71 344,- Kč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(ID 6349343) ve výši 61 497,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb K srdci 

klíč, o.p.s. o převodu části poskytnuté dotace ve výši 120 000,- Kč na sociální službu noclehárny (ID 

6455949) ze sociální služby azylové domy (ID 8836274), v rámci kompetence § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) o vyhovění žádosti poskytovatele 

sociálních služeb Senior Teplice, z.s. o převodu části poskytnuté dotace ve výši 125 266,-Kč na 

sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8381611) 

ze sociální služby týdenní stacionáře (ID 1142741), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních 

služeb Demosthenes, o.p.s. o převodu části poskytnuté dotace ve výši 32 000,-Kč na sociální službu 

odborné sociální poradenství (ID 5326790) ze sociální služby raná péče (ID 5330519), v rámci 

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převodu části poskytnuté dotace ve 

výši 178 464,-Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7942332) ze sociálních služeb 

odlehčovací služby (ID 1294772) ve výši 120 000,- Kč a podpora samostatného bydlení (ID 6522122) 

ve výši 58 464,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Most 

o převodu části poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství 

(ID 5361940) ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2450357), v rámci 

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Most o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 2570590) 

ze sociální služby terénní programy (ID 9253322), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 

C) schvaluje  
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aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle příloh č. 23 – 50 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, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20 a 22 tohoto materiálu,  

Termín: 21. 12. 2018.  

Vyjádření: Všechny dodatky ke smlouvám byly uzavřené v termínu plnění.  

 

Usnesení ZÚK č. 026/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)119. – V. volební období)  

Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 2021  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o schválení Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto 

usnesení  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana, zajistit zveřejnění Koncepce rodinné 

politiky Ústeckého kraje 2019-2021 na webových stránkách kraje  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Koncepce rodinné politiky byla dne 21.12.2018 vyvěšena na webových stránkách kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 027/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)120. – V. volební období)  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019 - 2021, Akční plán 

rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 a Základní síť sociálních služeb Ústeckého 

kraje na období 2019 – 2021 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021, Akční plán rozvoje 

sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 a Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb 

Ústeckého kraje na období 2019-2021 a revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého 

kraje  

 

B) schvaluje  

a) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021, dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení. b) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019, dle přílohy č. 3 

tohoto usnesení. c) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, 

dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. d) revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, dle 

přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění: a) 

schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021, 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém 
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kraji na rok 2019, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. c) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. d) schválené revize 

Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

Termín: 18. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 18.12.2018 bylo vyvěšeno na webových stránkách Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 028/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)121. – V. volební období)  

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, p.o. - žádost o vydání souhlasného stanoviska  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Předložené informace uvedené v přílohách 1 až 2 tohoto usnesení.  

 

B) rozhoduje  

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

souhlasného stanoviska pro Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. 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 Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, p. o. kapacitu nové sociální služby 

týdenní stacionáře ve výši 14, 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 A) tohoto usnesení.  

Termín: 21. 12. 2018  

Vyjádření: Dne 21.12.2018 byla organizace informována do datové schránky.  

 

Usnesení ZÚK č. 029/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)122. – V. volební období)  

K srdci klíč – žádost o vydání souhlasného stanoviska  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Předložené informace uvedené v příloze č. 1,2 a 3 tohoto materiálu.  

 

B) rozhoduje  

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

souhlasného stanoviska pro Statutární město Chomutov 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 rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u organizace K srdci 

klíč, o.p.s. okamžitou individuální kapacitu sociálních služeb - v případě noclehárny navýšení 

individuální kapacity o 2, v případě nízkoprahového denního centra individuální kapacitu 2, nebudou – 

li tomu bránit legislativní podmínky a služba bude v souladu s aktuálním Akčním plánem. Služba 

zařazená do rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Podmíněné pověření Ústeckého 

kraje č. …. k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do rozvojové sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje.  
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C) ukládá  

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

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Statutární město Chomutov bylo dne21.12.2018 emailem informováno o výsledku 

projednání materiálu ve věci budoucího příslibu pro organizaci K srdci klíč, o.p.s.  

 

Usnesení ZÚK č. 032/16Z/2018 1. (v návrhu na usnesení pod číslem A)123. – V. volební období) 

Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

ukládá  
1. Radě Ústeckého kraje zapojit se do dotačního programu MPSV.  

Termín: 12. 12. 2018  

Vyjádření: Darovací smlouvy jsou již od obou stran podepsané, tedy zástupce Ústeckého kraje i 

organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.. Dne 20.12.2018 byly smlouvy zveřejněny a poté bude 

připraven podklad pro ekonomický odbor z důvodu zajištění proplacení. K ukládací části ve vztahu 

k zapojení Ústeckého kraje do dotačního programu MSPV: v současné době není vyhlášena výzva, do 

které bychom se mohli zapojit. Z informací od zástupců MPSV vyplývá, že další navazující výzva bude 

vyhlášena v prvním kvartálu roku 2019, nejpozději do konce března.  

 

Usnesení ZÚK č. 034/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)124. – V. volební období) 

Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/15Z/2018 ze dne 22.10.2018  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) mění  

Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 10. 2018 tak, že přílohy č. 4 a 5 usnesení č. 024/15Z/2018 ze 

dne 22. 10. 2018 nahrazuje novými přílohami č. 3 a 4 tohoto usnesení  

 

B) schvaluje  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s poskytovateli 

uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: Dodatky byly uzavřeny do 31.12.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 036/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)125. – V. volební období) 

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 
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3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČO: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu,  

 

B) ukládá  

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla dle ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad 

Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, o změně stanov dle bodu 1. tohoto 

usnesení  

Termín: 15.1.2019  

Vyjádření: Dne 9.1.2019 Rada Ústeckého kraje rozhodla dle ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 12 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 

zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, o 

změně stanov dle bodu 1. tohoto usnesení 

 

Usnesení ZÚK č. 064/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)126. – V. volební období) 

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předloženou informaci o změnách údajů ve zřizovací listině č.j. 202/2001 příspěvkové organizace 

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

B) schvaluje  

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

předpisů, změnu zřizovacích listin: 1. č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace: název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková 

organizace sídlo: Litoměřice, Michalská 29/7, Litoměřice – Město, PSČ: 412 01, IČ: 00083259 

dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 2. č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, 

ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: název: Galerie moderního umění v Roudnici nad 

Labem, příspěvková organizace sídlo: Roudnice nad Labem, Očkova 5, PSČ: 413 01, IČ: 00360643 

dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 3. 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. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění 

změn a dodatků, příspěvkové organizace: název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace 

sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716 dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle 

přílohy č. 5 tohoto usnesení 5. č.j. 242/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace: název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace sídlo: Litoměřice, Dlouhá 

173/5, Litoměřice - Město, PSČ: 412 01, IČ: 00360635 dodatkem č. 25 ke zřizovací listině dle přílohy 

č. 6 tohoto usnesení 6. č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové 

organizace: název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace sídlo: Děčín, ulice Čsl. 

mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 00360210 dodatkem č. 28 ke zřizovací listině 

dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, 

příspěvkové organizace: název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace sídlo: Most, Čsl. 
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armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730 dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto 

usnesení 8. č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: název: 

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, 

IČ: 00360571 dodatkem č. 24 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 9. č.j. 123/2001, ze 

dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: název: Galerie výtvarného umění v 

Mostě, příspěvková organizace sídlo: Most, Kostelní 289, Starý Most, PSČ: 434 01, IČ: 00361160 

dodatkem č. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 10 tohoto usnesení 10. č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 

2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: název: Oblastní muzeum v Mostě, 

příspěvková organizace sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730 dodatkem č. 28 

ke zřizovací listině dle přílohy č. 11 tohoto usnesení  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovacím listinám 

schválených dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření: Dne 14. 1. 2019 byly vyhotovené zřizovací listiny rozeslané na dané organizace. 

 

Usnesení ZÚK č. 069/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)127. – V. volební období)  

Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/15Z/2018 ze dne 22.10.2018  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) mění  

ze dne 22. 10. 2018 tak, že příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/15Z/2018 ze dne 

22. 10. 2018 se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 31. 12. 2018  

Vyjádření: Došlo k dodatečné úpravě Dodatku č. 1 dle schválené změny.  

 

Usnesení ZÚK č. 070/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)128. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. 

výzva – změna smluvních ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML/SoPD2429/ZPZ 

uzavřené s obcí Domoušice, IČ 00264903 v rámci projektu „Sběrný dvůr Domoušice – rekonstrukce 

zpevněné plochy a doplnění vybavení“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;  

 

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 dodatků dle 

přílohy tohoto materiálu.  

Termín: 31.1.2019  

Vyjádření: Dodatek ke smlouvě s obcí Domoušice byl k podpisu poslán 10.ledna 2019. 
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Usnesení ZÚK č. 071/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)129. – V. volební období)  

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen 

„Program“)  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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 Program na podporu vodního hospodářství 

v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 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 v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zveřejnění programu na 

webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Dne 19.12.2018 bylo vyvěšeno na webu Krajského úřadu.  

 

Usnesení ZÚK č. 096/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)130. – V. volební období)  

Stanovení kritérií pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

A) schvaluje  

Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje podle § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle upravené přílohy č. 1 

tohoto usnesení 

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh mimořádných odměn dle Pravidel uvedených v části A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 10.12.2018  

Vyjádření: Materiál byl dne 10.12.2018 předložen na zasedání Zastupitelstva ÚK  

 

Usnesení ZÚK č. 097/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)131. – V. volební období) 

Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné 

odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) ukládá 

Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci vyplacení 

mimořádných odměn zastupitelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Termín: 31.12.2018  

Vyjádření: Mimořádné odměny zastupitelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení byly vyplaceny.  

 

 


