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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. 

 

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 17. 11. 2018 do 15. 2. 2019 

 

Usnesení č. 52/18Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

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 

přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to: 

- pozemek: podíl 41/44 p.č. 856/4 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace,  

obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš, zapsaný na LV č. 720 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedené nemovitosti k hospodaření 

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

00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03. 

 

B )  u k l á d á  

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

je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 1.10.2015: žádáme o prodloužení termínu na uzavření darovací smlouvy-návrh 

konečného znění smlouvy nám zatím nebyl ze strany ŘSD potvrzen, tak aby mohla být smlouva 

předána k podpisu hejtmanovi k podpisu. Dle sdělení ŘSD - čekají na rozhodnutí Ministerstva 

dopravy a spojů. Žádáme o náhradní termín na : 30.06.2016 

Dne 5.11.2015: Změněn termín vyřešení úkolu na 30.6.2016. Komentář: Na 25. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 2.11.2015 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 4.7.2016: žádáme o prodloužení termínu z důvodu nevyřízení konečného znění a 

zaslání smlouvy od ŘSD ČR. Zaslání smlouvy bylo již několikrát urgováno, dle posledního 

vyjádření ŘSD ČR, nevyřídili dosud pro časové zaneprázdnění. Vzhledem k tomu, že dle sdělení 

Mgr. Noskové (vyřizuje na ŘSD ČR převod pozemků a uzavření smlouvy) již je vyřízeno 

rozhodnutí o nepotřebnosti pozemku pro ŘSD ČR smlouva by nám měla být v brzkém termínu 

doručena. Viz usnesení č. 40/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014 - schválené znění DS - termín uzavření 

DS prodloužen na 31. 1. 2017, žádáme tedy i usnesení o přijetí dadru prodloužit termín na 

31.01.2017. Žádáme o náhradní termín na : 31.01.2017 

Dne 6.9.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.1.2017. Komentář: Na 31. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 5.9.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 2.2.2017: Žádáme o prodloužení termínu. ŘSD ČR dosud nezaslalo konečné znění 

darovací smlouvy k podpisu. V roce 2016 odbor MAJ e-mailem několikrát urgoval, ovšem bez 

odpovědi ze strany ŘSD ČR, poslední jejich písemné vyjádření je e-mail ze dne 6.1.2016. Dne 1.2. 
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2017 byla tedy odeslána urgence poštou. V případě, že nebude vyřízeno s kladným výsledkem bude 

usnesení předloženo ke zrušení. Žádáme o náhradní termín na : 31.12.2017 

Dne 26.4.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2017. Komentář: Na 4. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 24.4.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 2.1.2018: ŘSD ČR dosud nezaslalo konečné znění darovací smlouvy k podpisu. Odbor 

MAJ e-mailem několikrát urgoval, ovšem bez odpovědi ze strany ŘSD ČR. V případě, že nebude 

vyřízeno s kladným výsledkem, bude usnesení předloženo ke zrušení. Žádáme o náhradní termín 

na 30.11.2018. 

Dne 26.2.2018:  Změněn termín vyřešení úkolu na 30.11.2018. Komentář: Na 11. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 26.2.2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 21.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu neobdržení smlouvy od 

ŘSD. ŘSD nereaguje na urgence a nemáme ani vyjádření k naší poslední urgenci. Pokud v roce 

2019 neobdržíme podepsané smlouvy budou usnesení předložena ke zrušení. NT: 31.12.2019 

 

Usnesení č. 40/19Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.) 

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 uzavření darovací smlouvy na přijetí daru (nabytí) nemovitosti dle přílohy č. 8 tohoto 

usnesení mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390 a Ústeckým 

krajem, a to: 

- pozemek: podíl 41/44 p.č. 856/4 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace,  

obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš, zapsaný na LV č. 792 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

B )  u k l á d á  

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

je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 12.1.2016: žádáme o prodloužení termínu z důvodu nevyřízení konečného znění a 

zaslání smlouvy od ŘSD ČR. Zaslání smlouvy bylo již několikrát urgováno, dle posledního 

vyjádření ŘSD ČR, nevyřídili dosud pro časové zaneprázdnění. Vzhledem k tomu, že dle sdělení 

Mgr. Noskové (vyřizuje na ŘSD ČR převod pozemků a uzavření smlouvy) již je vyřízeno 

rozhodnutí o nepotřebnosti pozemku pro ŘSD ČR smlouva by nám měla být v brzkém termínu 

doručena. Žádáme o náhradní termín na : 31.01.2017 

Dne 7.3.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.1.2017. Komentář: Na 28. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 29.2.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 1.2.2017: žádáme o prodloužení termínu, ŘSD ČR, dosud nezaslalo konečné znění 

darovací smlouvy k podpisu. V roce 2016 odbor MAJ e-mailem několikrát urgoval, bez odpovědi 

ze strany ŘSD ČR, poslední jejich písemné vyjádření je e-mail ze dne 6.1.2016. Dne 1.2.2017 byla 

tedy odeslána urgence poštou, v případě, že nebude vyřízeno s kladným výsledkem bude usnesení 

předloženo ke zrušení. Žádáme o náhradní termín na : 31.12.2017 

Dne 26.4.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2017. Komentář: Na 4. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 24.4.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  
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Vyjádření k 2.1.2018: ŘSD ČR, dosud nezaslalo konečné znění darovací smlouvy k podpisu. 

Odbor MAJ e-mailem několikrát urgoval, bez odpovědi ze strany ŘSD ČR. V případě, že nebude 

vyřízeno s kladným výsledkem, bude usnesení předloženo ke zrušení. Žádáme o náhradní termín 

na : 30.11.2018. 

Dne 26.2.2018:  Změněn termín vyřešení úkolu na 30.11.2018. Komentář: Na 11. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 26.2.2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 21.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu neobdržení smlouvy od 

ŘSD. ŘSD nereaguje na urgence a nemáme ani vyjádření k naší poslední urgenci. Pokud v roce 

2019 neobdržíme podepsané smlouvy, budou usnesení předložena ke zrušení. NT: 31.12.2019 

 

Usnesení č. 43/19Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )  r o z h o d u j e  

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

předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to: 

- pozemek: p.č. 852/1 o výměře 998 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 852/2 o výměře 725 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 852/3 o výměře 1488 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 852/4 o výměře 2750 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/1 o výměře 3893 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/2 o výměře 854 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/5 o výměře 802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/6 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/8 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/9 o výměře 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/10 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš, zapsaných na LV č. 691 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených nemovitostí k hospodaření 

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

00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03. 

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

předpisů, o uzavření darovací smlouvy o přijetí daru (nabytí) nemovitostí dle přílohy  

č. 10 tohoto usnesení mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 

65993390 a Ústeckým krajem, a to: 

- pozemek: p.č. 852/1 o výměře 998 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 852/2 o výměře 725 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 852/3 o výměře 1488 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 852/4 o výměře 2750 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/1 o výměře 3893 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/2 o výměře 854 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/5 o výměře 802 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/6 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/8 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/9 o výměře 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.č. 856/10 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš, zapsaných na LV č. 691 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

B )  u k l á d á  

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

je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 12.1.2016: žádáme o prodloužení termínu z důvodu nevyřízení konečného znění a 

zaslání smlouvy od ŘSD ČR. Zaslání smlouvy bylo již několikrát urgováno, dle posledního 

vyjádření ŘSD ČR, nevyřídili dosud pro časové zaneprázdnění. Vzhledem k tomu, že dle sdělení 

Mgr. Noskové (vyřizuje na ŘSD ČR převod pozemků a uzavření smlouvy) již je vyřízeno 

rozhodnutí o nepotřebnosti pozemků pro ŘSD ČR smlouva by nám měla být v brzkém termínu 

doručena. Žádáme o náhradní termín na : 31.01.2017 

Dne 7.3.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.1.2017. Komentář: Na 28. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 29.2.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 1.2.2017: žádáme o prodloužení termínu, ŘSD ČR, dosud nezaslalo konečné znění 

darovací smlouvy k podpisu. V roce 2016 odbor MAJ e-mailem několikrát urgoval, bez odpovědi 

ze strany ŘSD ČR, poslední jejich písemné vyjádření je e-mail ze dne 6.1.2016. Dne 1.2.2017 byla 

tedy odeslána urgence poštou, v případě, že nebude vyřízeno s kladným výsledkem bude usnesení 

předloženo ke zrušení. Žádáme o náhradní termín na : 31.12.2017 

Dne 26.4.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2017. Komentář: Na 4. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 24.4.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  



 

                      Příloha č. 2                                                                                                                    

  

 
5 

Vyjádření k 2.1.2018: ŘSD ČR, dosud nezaslalo konečné znění darovací smlouvy k podpisu. Odbor 

MAJ e-mailem několikrát urgoval, bez odpovědi ze strany ŘSD ČR. V případě, že nebude vyřízeno 

s kladným výsledkem, bude usnesení předloženo ke zrušení. Žádáme o náhradní termín na 

30.11.2018. 

Dne 26.2.2018:  Změněn termín vyřešení úkolu na 30.11.2018. Komentář: Na 11. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 26.2.2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 21.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu neobdržení smlouvy od 

ŘSD. ŘSD nereaguje na urgence a nemáme ani vyjádření k naší poslední urgenci. Pokud v roce 

2019 neobdržíme podepsané smlouvy budou usnesení předložena ke zrušení. NT: 31.12.2019 

 

Usnesení č. 78/19Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.) 

Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )  r o z h o d l o  

dle ust. § 42 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, o nepořízení aktualizace ZÚR ÚK bez zprávy o uplatňování z důvodu zrušení 

konkrétní regulace pro vymezování ploch a koridorů pro velké větrné elektrárny (VVE) a jejich 

umisťování rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 6/2011 – 261 ze dne 28. 5. 2014. 

 

B )  u k l á d á   

zajistit prověření regulace vymezování ploch a koridorů pro VVE v rámci probíhající celkové 

aktualizace ZÚR ÚK  

Termín: 31.12.2018 

Vyjádření k 19.12.2018: Termín 31.12.2018, který byl uložen usnesením č.  č. 78/19Z/2014 - 

Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje  (ZÚR ÚK), žádáme prodloužit do 

31.12.2020, neboť je plněn v rámci v současné době pořizované  2. aktualizace ZÚR ÚK (celkové 

aktualizace), jejíž vydání Zastupitelstvem Ústeckého kraje se předpokládá nejpozději do konce roku 

2020. 

 

Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)5.) 

SPZ Triangle – čerpání dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  

 

B) souhlasí  

s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z 

Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle – 

vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  

 

C) ukládá  

a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní 

infrastruktura“, b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, 

zajistit čerpání dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.  

Termín: 10.12.2018 

Vyjádření k 12.9.2017 : Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována 

odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS 
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ident. č. 222D232000044„SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“(již byla vydána ÚR na dotčené 

stavby).Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI.–1.část“ (již byla vydána 

SP na dotčené stavby).A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o Registraci akce 

„SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR).Po odsouhlasení žádosti Agen.CZI bude 

žádost o Registraci akce „SPZT–VI-2.část“ předložená hejtmanovi k podpisu.Žádost o Rozhodnutí 

na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato žádost zahrnuje. Bez 

těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i 

na akci „SPZT-VI-3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3.částí Nový termín: 

23.10.2017  
Vyjádření k 24.10.2017 : Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 23.10.2017  

Vyjádření k 14.12.2017 : Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli 

k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla 

hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044„SPZ Triangle–

vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT-VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce 

„SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena 

mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena. 

Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po 

uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou 

podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na 

dotčené stavby touto 3. částí. Nový termín: 26.2.2018  

Vyjádření k 28.2.2018 : Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.2.2018  

Vyjádření k 24.4.2018 : Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým 

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána 

Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-

VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ 

Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace 

- ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o 

Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i 

na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí Nový termín: 

26.6.2018  
Vyjádření k 27.6.2018 : Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.6.2018  

Vyjádření k 11.9.2018 : Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým 

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána 

Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-

VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ 

Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - 

ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a 

Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí. 

Nový termín: 10.12.2018  
Vyjádření k 20.12.2018 : Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 10.12.2018  

Vyjádření k 20.12.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli 

k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla 

vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen 

SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ 
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Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - 

ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí 

č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci 

SPZT-VI-2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT-3.část Nový termín: 

31.3.2019  
 

Usnesení ZÚK č. 076/6Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)6.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lenešice, se sídlem 

Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice, IČ: 00265098, a to: -pozemek: p.č. 4096/2 o výměře 65 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 4096/1 

o výměře 6602 m2 geometrickým plánem č. 956-24/2016 ze dne 7.6.2016), obec Lenešice, k. ú. 

Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

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

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, 

PSČ: 417 03, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2018  

Vyjádření k 27.2.2018 : Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedních vlastníků pozemků s 

geometrickým plánem, tudíž není možné podepsat darovací smlouvu. Odbor majetkový žádá o 

prodloužení termínu do 30.11.2018. Nový termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 30.11.2018 : Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 30.11.2018: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedících vlastníků s 

geometrickým plánem z důvodu úmrtí jednoho z nich. Po vyřízení dědického řízení osloví nového 

vlastníka a poté bude v majetkoprávním vypořádání pokračováno. Odbor MAJ navrhuje 

prodloužení termínu do 31.12.2019. Nový termín: 31.12.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 076/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)7.)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od

 to: -pozemek: p.č. 2550/56 o výměře 20 m2, druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 

183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 

2550/56, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2776 u Katastrálního úřadu pro 

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

ZP č. 5046-146/2016 ze dne 22. 11. 2016) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových 

stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom, 

že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní 

smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně 
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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. 2550/56 o 

výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním 

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

čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/56, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 

2776 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: 

Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. 

Oprávněný:  Služebnost výlučného a 

bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím 

prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která 

je umístěna na pozemku p.č. 2550/56 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde 

k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

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 k 27.2.2018 : Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. 

Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro 

potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 3.1.2019 : Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 3.1.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 080/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)8.)  

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: p.č. 2550/52 o výměře 19 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona 

č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 

2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2876 u Katastrálního úřadu pro 

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

ZP č. 5148-57/2017 ze dne 22. 3. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových 

stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom, 
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že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní 

smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně 

spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která bude 

odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena 

dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj 

nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ 

nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých 

věcí schválený v bodu A).  

 

B) si vyhrazuje  

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

rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o 

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

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

čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 

2876 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: 

Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. 

Oprávněný: Služebnost 

výlučného a lušenstvím 

prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která 

je umístěna na pozemku p.č. 2550/52 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde 

k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

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 k 27.2.2018 : Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. 

Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro 

potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 3.1.2019 : Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 3.1.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 076/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)9.)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ 

schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010. 2.dle § 36 

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

(převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 

00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to: -pozemek: p.č. 419/3 o výměře 361 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha obec Chlumčany, k. ú. Chlumčany u Loun, zapsaných na LV č. 265 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 
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32.095 Kč + DPH (dle ZP č. 3782-091/17 ze dne 21.4.2017 a ZP č. 1632/93/2017 ze dne 21.4.2017 

a dle § 3b odst. 1 zák. 416/2009 Sb.) 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 k 6.12.2018: Kupní smlouva nebyla dosud kupujícím (ŘSD ČR) doručena k 

podpisu. Nový termín: 4.4.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)10.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, sídlem 

Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to - pozemek: p.č. 335/5 o výměře 33 m2, druh 

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

345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj, - 

část vyřazené komunikace č. III/00815 včetně příslušenství a součástí v délce 0,500 km, od 

křižovatky s původní silnicí č. III/00815 po křižovatku se silnicí č. III/0089 v k.ú. Prosmyky, část 

komunikace se nachází pozemku 335/5 v k.ú. Prosmyky. Komunikace je nyní v režimu účelové 

komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. 

2200/DS/2009, JID: 17332/2012/KÚÚK ze dne 3. 2. 2012 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. 1. 2019  

Vyjádření k 26.10.2018: Žádáme o prodlouženi termínu na 31.1.2019 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Po doplnění dalších 

podkladů ze strany KÚ ÚK, odbor MAJ by nabytí mělo být projednáno na zasedání Zastupitelstva 

města Lovosice dne 27.9.2018. Nový termín: 31.1.2019  

Vyjádření k 31.1.2019: Na 15. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.10.2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.1.2019  

Vyjádření k 31.1.2019: Žádáme o prodlouženi termínu na 31.1.2020 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Majetkový odbor města 

dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu města z důvodu personálních změn na majetkovém 

odboru města. Z tohoto důvodu žádáme opětovně o prodloužení plnění úkolu. Nový termín: 

31.1.2020  
 

Usnesení ZÚK č. 060/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)11.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) ruší  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.  

 

B) rozhoduje  

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

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, sídlem 

Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to - pozemek: p.č. 335/25 o výměře 47 m2, druh 

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

345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a 

vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 

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

stavební objekt SO 111 Komunikace -stavební objekt SO 112 Dopravní značení -stavební objekt 

SO 312 Úprava kanalizace PLCL -stavební objekt SO 461 Úprava VO PLCL -stavební objekt SO 

801 Úprava oplocení vše umístěno na pozemcích v k.ú. Prosmyky, pořizovací náklady stavby 

20,496.694,20Kč včetně DPH a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 

organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, IČ: 00829048, se sídlem Na schodech 

1535/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 01.  

 

C) ukládá  

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

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

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2019  

Vyjádření k 26.10.2018: Žádáme o prodlouženi termínu na 31.1.2019 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Po doplnění dalších 

podkladů ze strany KÚ ÚK, odbor MAJ by nabytí mělo být projednáno na zasedání Zastupitelstva 

města Lovosice dne 27.9.2018. Nový termín: 31.1.2019  

Vyjádření k 31.1.2019: Na 15. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.10.2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.1.2019  

Vyjádření k 31.1.2019: Žádáme o prodloužení termínu na 31.1.2020 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Majetkový odbor města 

dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu města z důvodu personálních změn na majetkovém 

odboru města. Z tohoto důvodu žádáme opětovně o prodloužení plnění úkolu. Nový termín: 

31.1.2020 
 

Usnesení ZÚK č. 086/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)12.)  

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. 922/3 o výměře 56 m2, druh pozemku: 

č. 922/1 o výměře 723 m2 geometrickým plánem č. 1271-

7181/2016 ze dne 5. 12. 2016), obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsaný na LV č. 1912 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 6.160,--Kč 

(110,--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  
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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 k 31.1.2019: Žádáme o prodloužení termínu do 30.11.2019 - kupní smlouva nebyla 

dosud uzavřena z důvodu řešení odstranění zástavního práva z nakupovaného pozemku. Prodávající 

řeší s Českou spořitelnou, a.s., jakmile dojde k výmazu tohoto práva k pozemku v katastru 

nemovitostí, bude kupní smlouva předložena k podpisu. Nový termín: 30.11.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 089/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)13.)  

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. 440/16 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, (oddělený z pozemku p.č. 440/2 o výměře 450 m2 geometrickým plánem č. 440-59/2018 ze 

dne 22. 6. 2018), -pozemek: p.č. 440/17 o výměře 29 m2, druh pozemku: orná půda, (oddělený 

z pozemku p.č. 440/4 o výměře 28753 m2 geometrickým plánem č. 440-59/2018 ze dne 22. 6. 

2018), -pozemek: p.č. 448/4 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z pozemku 

p.č. 448/1 o výměře 212 m2 geometrickým plánem č. 440-59/2018 ze dne 22. 6. 2018), -pozemek: 

p.č. 448/5 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z pozemku p.č. 448/3 o 

výměře 43 m2 geometrickým plánem č. 440-59/2018 ze dne 22. 6. 2018), obec Zabrušany, k.ú. 

Všechlapy u Zabrušan, zapsaných na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 

Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 5.160,--Kč (60,--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 k 31.1.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nově předložených 

požadavků prodávajícího. Požaduje uzavření věcného břemene vstupu a vjezdu na další pozemky v 

hospodaření SÚS ÚK, p.o. Jednání zatím probíhají, jakmile budou dohodnuty podmínky smlouvy 

na zřízení požadované služebnosti, dojde k podpisu kupní smlouvy.  

Nový termín: 31.12.2019 
 

Usnesení ZÚK č. 077/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)14.)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů: a)o vyřazení movitého majetku, a to: název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč) 

SanitaIM0029920042 108 550,43X SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972 z účetní 

evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013. b)o bezúplatném převodu 

movitého majetku, a to: název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč) SanitaIM0029920042 108 550,43X 
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SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972 do vlastnictví Ústeckého kraje se sídlem Velká 

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 708 92 156. c)o vyřazení movitého majetku, a to: 

název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč) SanitaIM0029920042 108 550,43X SPZ – 2U9 1957počet 

ujetých kilometrů:246 972 z vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 

Ústí nad Labem, IČ: 70892156 d)o poskytnutí daru movitého majetku, a to: název inv. č. rok 

poř.PC (Kč)ZC (Kč) SanitaIM0029920042 108 550,43X SPZ – 2U9 1957počet ujetých 

kilometrů:246 972 do vlastnictví Regionální dětská nemocnice Zakarpatské oblasti, se sídlem I. 

Franka 39, 89600 Mukačevo, Zakarpatská oblast, Ukrajina, IČ: 01992268.  

 

B) ukládá  

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

bezúplatném převodu, jejichž předmětem je poskytnutí daru a převod movitého majetku uvedené 

v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje  

Termín: 30. 12. 2018  

Vyjádření k 4.1.2019: Smlouva o bezúplatném převodu č. 18/SML5150/OS/MAJ dle usnesení 

bod A) b) byla uzavřena. Smlouva darovací č. 18/SML4853/DSM/MAJ dle usnesení bod A) d) byla 

vyhotovena ve dvou jazykových verzích (česky a ukrajinsky), podepsána za Ústecký kraj a odeslána 

protistraně. Vrátila se však oboustranně podepsaná smlouva pouze v ukrajinštině a zatím se 

nepodařilo české paré smlouvy od protistrany získat. Nový termín: 30.6.2019  

 

 


