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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 16. 2. 2019 do 5. 4. 2019 
 

Usnesení ZÚK č. 063/7Z/2017  (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 1213/20 o výměře 109 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 1213/21 o výměře 894 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 1213/22 o výměře 168 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 1213/23 o výměře 219 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Jílové, k.ú. Sněžník, 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. 3. 2019  
Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4339/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 074/11Z/2018  (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 

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. 642/3 o výměře 97 m2, druh pozemku: 

trvalý travní porost, obec Koštice, k.ú. Koštice, 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 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  
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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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4337/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 075/11Z/2018 (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 

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. 695/3 o výměře 52 m2, druh pozemku: 

orná půda, obec Chabařovice, k.ú. Zalužany u Vyklic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad 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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML3443/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 094/12Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – 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 přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Varnsdorf, se sídlem: 

nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČO: 00261718, a to: - pozemek: p. č. 1583 o výměře 903 m2, 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: Varnsdorf, č. p. 415, stavba občanského 

vybavení, umístěna na pozemku 1583 - pozemek: p. č. 1584 o výměře 387 m2, druh pozemku: zahrada 

obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Varnsdorf, a předání uvedených nemovitých věcí 

k hospodaření příspěvkové organizaci Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: 

Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00360210, za této podmínky: Ústecký kraj 

zrekonstruuje na své náklady budovu č. p. 415 umístěnou na pozemku p. č. 1583 v k. ú. Varnsdorf a 

nejméně po dobu pěti let po dokončení této rekonstrukce umožní a zajistí provoz muzea v budově č. p. 

415 umístěné na pozemku p. č. 1583 v k. ú. Varnsdorf, a to prostřednictvím příspěvkové organizace 

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 00360210.  
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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. 3. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML2915/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 076/13Z/2018  (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 poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk, se sídlem: 

tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČO: 00261602, a to: - pozemek: p. č. 2924/53 

o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p. č. 2924/54 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p. č. 2924/55 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace - pozemek: p. č. 2924/56 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p. p. č. 2924/16 o výměře 8274 m2 geometrickým 

plánem pro rozdělení pozemku č. 3392-042/2017 ze dne 26. 11. 2017) obec Rumburk, k. ú. Rumburk, 

zapsaných na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro 

Ústecký kraj - pozemek: p. č. 347/2 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 347 o výměře 2910 m2 geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 1302-043/2017 ze dne 26. 11. 2017) - pozemek: p. č. 509/7 o výměře 32 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p. č. 509/8 

o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p. č. 509/9 o výměře 359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemky byly odděleny z p. p. č. 509/5 o výměře 8956 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 1302-043/2017 ze dne 26. 11. 2017) obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsaných na 

LV č. 2621 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj - 

pozemek: p. č. 2026/7 o výměře 2377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2026/2 o výměře 18818 m2 geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 963-044/2017 ze dne 29. 11. 2017) obec Rumburk, k. ú. Dolní Křečany, zapsaný 

na LV č. 2620 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, 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. 3. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML3978/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 083/13Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Rumburk, se sídlem: tř. 

9. května 1366/48, 40801 Rumburk, IČO: 00261602, a to: - pozemek: p. č. 160/2 o výměře 21 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: obč. vybavenost (oddělen z pozemku p. č. 160 o výměře 

307 m2 dle geometrického plánu pro vyznačení a změnu obvodu budovy č. 3193-123/2016 ze dne 

31. 5. 2017) obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Rumburk a předání uvedené nemovité věci 

k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, 

příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkovská 840/4, 40801 Rumburk, IČO: 00497029.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4386/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 084/13Z/2018 (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, 

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. 812/11 o výměře 681 m2, druh 

pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 812/1 o výměře 112370 m2 díl „b“, p.p.č. 812/5 o 

výměře 9472 m2 díl „a“, p.p.č. 812/9 o výměře 10855 díl „c“ geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 552-28/2018 ze dne 19.3.2018) obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsané 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 nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4847/DSN/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 085/13Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – 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, IČO: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 1237/9 o výměře 65 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Velké Žernoseky, k.ú. Velké 

Žernoseky, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

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

úřad  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4899/DSN/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 100/13Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – 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 nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: - pozemek: p. č. 2903/3 o výměře 27 m2, 

druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené - pozemek: 

p. č. 2903/4 o výměře 1 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené (pozemky byly odděleny z p. p. č. 2903/1 o výměře 9878 m2 dle 

geometrického plánu č. 725-10/2017) obec Markvartice, k. ú. Markvartice u Děčína, zapsaných na LV 

č. 90 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: 41703, IČO: 00080837 za nemovité 

věci ve vlastnictví společnosti Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem: Bezručova 4219, 43003 

Chomutov, IČO: 70889988, a to: - pozemek: p. č. 2974/14 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: silnice - pozemek: p. č. 2974/15 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: silnice - pozemek: p. č. 2974/16 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: silnice (pozemky byly odděleny z p. p. č. 2974/1 o výměře 18015 m2 dle 

geometrického plánu č. 725-10/2017 a jsou zatíženy věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí) obec Markvartice, k. ú. Markvartice u Děčína, zapsaných na LV č. 78 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Povodí Ohře, s. p., a předání uvedených 

nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837 s tím, že rozdíl 

v ceně směňovaných nemovitých věcí, tj. 2.006,- Kč (dle ZP č. 5446-289/2018 ze dne 26. 2. 2018 - viz 

důvodová zpráva), bude Ústeckému kraji společností Povodí Ohře, státní podnik, doplacen.  

 

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. 3. 2019  
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Vyjádření: Směnná smlouva č. 18/SML3849/SS/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 101/13Z/2018  (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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: - pozemek: p. č. 1073/2 o výměře 5 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen 

z p. p. č. 1073 o výměře 1921 m2 dle geometrického plánu č. 289-4/2017) obec Krásná Lípa, k. ú. 

Krásný Buk, zapsaný na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk, 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: 41703, IČO: 00080837 za nemovitou věc ve vlastnictví společnosti Povodí Ohře, státní podnik, 

se sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 70889988, a to: - pozemek: p. č. 1133/23 

o výměře 17 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1133/1 o výměře 6473 m2 dle geometrického plánu č. 289-

4/2017) obec Krásná Lípa, k. ú. Krásný Buk, zapsanou na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Povodí Ohře, s. p., a předání uvedené nemovité věci 

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

se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837 s tím, že rozdíl v ceně směňovaných 

nemovitých věcí, tj. 1.030,- Kč (dle ZP č. 5759-10-1/18 ze dne 15. 3. 2018 - viz důvodová zpráva), 

bude společnosti Povodí Ohře, státní podnik, Ústeckým krajem doplacen.  

 

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. 3. 2019  

Vyjádření: Směnná smlouva č. 18/SML3850/SS/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 102/13Z/2018  (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 směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: - pozemek: p. č. 1080/7 o výměře 48 m2, 

druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok přirozený - pozemek: p. č. 1080/8 o výměře 178 m2, 

druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok přirozený - pozemek: p. č. 1080/9 o výměře 40 m2, 

druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok přirozený - pozemek: p. č. 1080/10 o výměře 14 m2, 

druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok přirozený (pozemky byly odděleny z p. p. č. 1080/1 

o výměře 9778 m2 dle geometrického plánu č. 276-290/2017) obec Janská, k. ú. Janská, zapsaných na 

LV č. 49 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: 41703, IČO: 00080837 

za nemovité věci ve vlastnictví společnosti Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem: Bezručova 4219, 
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43003 Chomutov, IČO: 70889988, a to: - pozemek: p. č. 1162/2 o výměře 24 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice - pozemek: p. č. 1162/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: silnice - pozemek: p. č. 1162/4 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: silnice (pozemky byly odděleny z p. p. č. 1162 o výměře 8899 m2 dle geometrického 

plánu č. 276-290/2017) obec Janská, k. ú. Janská, zapsané na LV č. 32 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Povodí Ohře, s. p., a předání uvedených nemovitých 

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

organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837 s tím, že rozdíl v ceně 

směňovaných nemovitých věcí, tj. 8.120,- Kč (dle ZP č. 5769-20-1/18 ze dne 23. 4. 2018 - viz 

důvodová zpráva), bude Ústeckému kraji společností Povodí Ohře, státní podnik, doplacen.  

 

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. 3. 2019  

Vyjádření: Směnná smlouva č. 18/SML3852/SS/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 052/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o budoucím prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti HET spol. 

s r.o., se sídlem: č.p. 14, 417 65 Ohníč, IČO: 432 23 168, a to: - pozemek: část p.č. 4218/1 o výměře 

max. 2500 m2, druh pozemku: ostatní plocha obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem 

zapsaný na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro 

Ústecký kraj - pozemek: p.č. 3275/23 (podíl 1/2) o výměře max. 900 m2, druh pozemku: orná půda 

obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 1521 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj (podíl 1/2) a město Roudnice nad 

Labem (podíl 1/2) za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem + DPH (viz důvodová zpráva)  

 

B) rozhoduje  

o budoucím prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

podnikajícímu pod obchodním jménem: 

 a to: - pozemek: část p.č. 4218/1 o výměře max. 1000 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 2496 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj - pozemek: p.č. 3275/23 

(podíl 1/2) o výměře max. 410 m2, druh pozemku: orná půda obec Roudnice nad Labem, k. ú. 

Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 1521 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj (podíl 1/2) a město Roudnice nad Labem (podíl 1/2) - 

pozemek: p.č. 3275/24 o výměře max. 250 m2, druh pozemku: orná půda obec Roudnice nad Labem, k. 

ú. Roudnice nad Labem zapsaný na LV č. 3187 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem + DPH (viz 

důvodová zpráva).  

 

C) ukládá  
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

jejichž předmětem je budoucí prodej (převod) uvedený v bodu A) a bodu B) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 03. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4635/SoSB/MAJ dle bodu A) a Smlouva 18/SML4636/SoSB/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 060/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – 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 Ctiněves, se sídlem 

Ctiněves 61, PSČ 413 01 Ctiněves, IČ: 00263443, a to: - pozemek: p.č. 574/4 o výměře 2 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace -pozemek: p.č. 574/5 o výměře 2 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (odděleny z p.č. 574/1 o výměře 

7099 m2 dle geometrického plánu č. 332-707/2017 ze dne 9. 1. 2018) obec Ctiněves, k.ú. Ctiněves, 

zapsané na LV č. 602 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro 

Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a 

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

00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 28. 2. 2019  

Vyjádření: Podepsaná smlouva č. 19/SML0486/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 061/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Libkovice pod Řípem, 

se sídlem Libkovice pod Řípem 181, PSČ 413 01 Libkovice pod Řípem, IČ: 00263915, a to: -pozemek: 

p.č. 923/2 o výměře 694 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -

pozemek: p.č. 923/3 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, -pozemek: p.č. 923/4 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 923/5 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: jiná plocha, -pozemek: p.č. 923/6 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: jiná plocha, (odděleny z p.č. 923 o výměře 18075 m2 dle geometrického plánu č. 400-7/2018 

ze dne 6. 3. 2018), -pozemek: p.č. 956/2 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 956/3 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: jiná plocha, (odděleny z p.č. 956 o výměře 3206 m2 dle geometrického plánu č. 400-

7/2018 ze dne 6. 3. 2018), obec Libkovice pod Řípem, k.ú. Libkovice pod Řípem, zapsané na LV č. 

739 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj 
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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 uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 28. 2. 2019  

Vyjádření: Podepsaná smlouva č. 19/SML0487/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 067/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

Malšovice 16, 40502 Malšovice, IČO: 00261548, a to: - pozemek: p. č. 659/12 o výměře 2 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 659/5 o výměře 

1797 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 145-23/2017 ze dne 8. 3. 2018) obec 

Malšovice, k. ú. Hliněná, zapsané na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Děčín, 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  

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. 3. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4629/DSN/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 068/14Z/2018  (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 přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Ludvíkovice, se sídlem: 

407 13 Ludvíkovice 71, IČO: 00831964, a to: - pozemek: p. č. 1190/2 o výměře 5 m2, druh pozemku: 

trvalý travní porost obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Ludvíkovice, a předání uvedené 

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

příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.  

 

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4630/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 069/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Křešice, se sídlem 

Nádražní 84, 41148 Křešice, IČO: 00263851, a to: - pozemek: p.č. 503/1 o výměře 147 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (a je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 503/3 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 503/6 o výměře 43 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 503/10 o výměře 228 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsaných 

na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Křešice  

 

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. 03. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4613/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 070/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Těchlovice, se sídlem č. 

p. 37, 40502 Těchlovice, IČO: 64679446, a to: - pozemek: p.č. 156/3 o výměře 47 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 156/4 o výměře 40 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 312/1 o výměře 127 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Těchlovice, k. ú. Přerov u 

Těchlovic, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín, pro obec Těchlovice - pozemek: p.č. 34/2 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 38/2 o výměře 492 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 103/2 o výměře 44 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 104/3 o výměře 241 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 779/2 o výměře 32 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 788/2 o výměře 

34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 997/2 

o výměře 139 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 
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998/2 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p.č. 1000/2 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p.č. 1001/2 o výměře 98 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace - pozemek: p.č. 1003/2 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1003/4 o výměře 403 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1087/2 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1106/2 o výměře 1031 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1125/2 o výměře 138 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1145/6 o výměře 18 m2, druh 

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

Labem, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín, pro obec Těchlovice  

 

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. 03. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4612/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 071/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velké Březno, se sídlem 

Děčínská 211, 40323 Velké Březno, IČO: 002671639, a to: - pozemek: p.č. 44/4 o výměře 654 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 657 o výměře 

953 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 960/1 

o výměře 2614 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (a je zatížen 

věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 962/1 o výměře 

435 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 962/6 

o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 

963 o výměře 937 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p.č. 964/4 o výměře 619 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec 

Velké Březno, k. ú. Velké Březno, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Velké 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. 03. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4611/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 072/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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, 

IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: - pozemek: p.č. 906/5 o 

výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Děčín, k.ú. 

Křešice u Děčína, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

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

zastupování státu ve věcech majetkových  

 

B) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 8/U/Fi/2018 a 

doložky dle přílohy č. 8.5 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České 

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

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

pozemek: p.č. 906/5 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín 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 uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4634/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 074/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 814/1 o 

výměře 30112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen 

z pozemku p.č. 814/1 o výměře 43336 m2 geometrickým plánem č. 690-7/2018 ze dne 12. 2. 2018, 

pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Strupčice, 

k.ú. Strupčice, 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. 44/2018 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. 814/1 o 

výměře 30112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen 

z pozemku p.č. 814/1 o výměře 43336 m2 geometrickým plánem č. 690-7/2018 ze dne 12. 2. 2018, 

pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Strupčice, 

k.ú. Strupčice, 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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4691/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 075/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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

IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: -pozemek: p.č. 466/22 o 

výměře 247 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z pozemku p.č. 466/20 o výměře 8640 m2 

geometrickým plánem č. 428-5/2018 ze dne 15. 2. 2018), obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, 

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

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

věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 

údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 

417 03.  

 

B) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 73/18/4120 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. 466/22 o výměře 247 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z pozemku p.č. 466/20 o výměře 

8640 m2 geometrickým plánem č. 428-5/2018 ze dne 15. 2. 2018), obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u 

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

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

státu ve věcech majetkových.  

 

C) ukládá  
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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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4692/OS/MAJ  

 

 

Usnesení ZÚK č. 076/14Z/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) 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. 433/2 o 

výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda (oddělen z pozemku p.č. 

433 o výměře 522 m2 geometrickým plánem č. 429-6/2018 ze dne 19. 2. 2018), -pozemek: p.č. 463/2 o 

výměře 91 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (oddělen z pozemku p.č. 463 o výměře 432 m2 

geometrickým plánem č. 429-6/2018 ze dne 19. 2. 2018), obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, 

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. 60/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.6 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. 433/2 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda (oddělen 

z pozemku p.č. 433 o výměře 522 m2 geometrickým plánem č. 429-6/2018 ze dne 19. 2. 2018), -

pozemek: p.č. 463/2 o výměře 91 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (oddělen z pozemku p.č. 463 

o výměře 432 m2 geometrickým plánem č. 429-6/2018 ze dne 19. 2. 2018), obec Zabrušany, k.ú. 

Všechlapy u Zabrušan, 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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4693/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 077/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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. 432/2 o 

výměře 1232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen 

z pozemku p.č. 432 o výměře 5942 m2 geometrickým plánem č. 124-047/2017 ze dne 5. 10. 2017), 

obec Dlažkovice, k.ú. Dlažkovice, 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. 2478/2018 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. 432/2 o výměře 1232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(oddělen z pozemku p.č. 432 o výměře 5942 m2 geometrickým plánem č. 124-047/2017 ze dne 5. 10. 

2017), obec Dlažkovice, k.ú. Dlažkovice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

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

vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

C) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4694/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 078/14Z/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 

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. 86/162 o 

výměře 8390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Kadaň, k.ú. 

Bystřice 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, -pozemek: p.č. 267 o výměře 20 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Křimov, k.ú. Strážky u Křimova, zapsaný na LV č. 

60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, 
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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. 77/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.10 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. 86/162 o výměře 8390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

obec Kadaň, k.ú. Bystřice 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, -pozemek: p.č. 267 o výměře 20 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Křimov, k.ú. Strážky u Křimova, 

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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4695/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 079/14Z/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 

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. 393/21 o 

výměře 3449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Štětí, k.ú. 

Štětí I, 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. 2718/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.12 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. 393/21 o výměře 3449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
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pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4696/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 080/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – 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. 675/6 o 

výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, 

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. 99/2018 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. 675/6 o 

výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, 

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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-smlouva č. 18/SML4697/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 083/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Severočeských dolů, a.s., IČ: 

49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, a to: -pozemek: p.č. 795/2 o 

výměře 1252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 

957/3 o výměře 2728 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -

pozemek: p.č. 957/13 o výměře 3540 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, -pozemek: p.č. 957/16 o výměře 213 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 957/17 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 957/18 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 959/9 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: manipulační plocha, -pozemek: p.č. 959/10 o výměře 14 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 959/11 o výměře 136 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 959/12 o výměře 5492 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 2278/8 o 

výměře 278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 

2281/6 o výměře 1433 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec 

Kostomlaty pod Milešovkou, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, zapsaných na LV č. 487 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Severočeské doly, a.s. 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 Darovací smlouvu, jejímž předmětem je 

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: DS č. 18/SML4690/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 084/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)29. – 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 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 16/SML2587 mezi 

Severočeskými doly, a.s., IČ: 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01 a 

Ústeckým krajem, jehož obsahem je změna obsahu čl. III Smlouvy – specifikace pozemků dotčených 

stavbou Komunikace. Tímto dodatkem se ruší pozemky uvedené v článku III. bod č. III. 1. a) b) c) 

Smlouvy a nahrazují se takto: a to: -pozemek: p.č. 1662/6 o výměře 243 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 1662/2 o výměře 1348 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 1662/4 o výměře 113 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Bílina, -

pozemek: p.č. 1732/6 o výměře 3546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, -pozemek: p.č. 1732/10 o výměře 5497 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 1732/8 o výměře 2754 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 1732/4 o výměře 5403 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 1732/2 o výměře 3812 m2, druh pozemku: 
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ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Hrobčice, k.ú. Radovesice u Bíliny, zapsané 

na LV č. 24 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro ČR, 

hospodaření Lesy ČR, s.p., -pozemek: p.č. 799/24 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 799/25 o výměře 654 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 799/26 o výměře 56 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 909/12 o výměře 3463 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 909/14 o výměře 92 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, -pozemek: p.č. 943/6 o výměře 5 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Kostomlaty pod 

Milešovkou, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro ČR, hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 2 Smlouvy č. 16/SML2587, 

včetně jejího dodatku č. 1, jehož předmětem je změna předmětu plnění této smlouvy uvedená v bodu 

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

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-Dodatek č. 2 - 16/SML2587/02  

 

Usnesení ZÚK č. 087/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)30. – 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. 94/23 o výměře 5 m2, druh 

pozemku: ovocný sad, -pozemek: p.č. 94/26 o výměře 14 m2 (oddělený z pozemku p.č. 94/22 o výměře 

473 m2 geometrickým plánem č. 333-26/2018 ze dne 19. 4. 2018), obec Jenčice, k.ú. Jenčice, 

zapsaných na LV č. 742 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za 

kupní cenu 1.140,--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. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-KS č. 18/SML4698/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 090/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)31. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Teplice, se 

sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to: - pozemek: st. p. č. 552 o výměře 

3311 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří - pozemek: p. č. 551/2 o výměře 191 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha (oddělen z p.č.551 o výměře 18247 dle geometrického plánu č. 5344-65/2018 

ze dne 20.4.2018) -pozemek: p. č. 551/3 o výměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha (vznikl 

sloučením dílu „b“ z p.č. 551 o výměře 186 m2 a dílu „a“ z p.č. 4495/1 o výměře 51 m2 dle 

geometrického plánu č. 5344-65/2018 ze dne 20.4.2018) vše obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, to vše za celkovou 

kupní cenu 2.021.610,-- Kč + DPH v případě že prodej pozemků bude podléhat dani z přidané hodnoty 

(dle ZP č. 58/2845/2018 ze dne 29.5.2018), 540,68 Kč/m2 plus náklady za zhotovení znaleckého 

posudku ve výši 3.500,-- Kč a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 

organizaci Hotelová škola, OA, SPŠ Teplice, se sídlem: Benešovo náměstí 1, 415 01 Teplice, IČ: 

00555878.  

 

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. 551/2 v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 5344-65/2018 ze dne 20.4.2018 -k pozemku: části p.č. 551/3 v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 534465/2018 ze dne 20.4.2018 obec Teplice, k.ú. Teplice, 

zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice. 

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

Oprávněný: Statutární město Teplice, se sídlem: nám. Svobody 2, 415 01 Teplice, IČO: 00266621: 

Pozemková služebnost – inženýrská síť – spočívá v umístění, provozování, udržování, provádění oprav 

a rekonstrukcí kabelového veřejného osvětlení a dvou stožárů VO, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se 

zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení. Pozemková služebnost se zřizuje 

bezúplatně na dobu neurčitou. Povinná osoba se zavazuje strpět a zdržet se všeho, co vede k ohrožení 

inženýrské sítě, zejména stavební činnosti a výsadby stromů.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, 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. 3. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4903/KS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 091/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)32. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

 a to: -pozemek: p. č. 501/2 o výměře 55 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělený z p. č. 501 o výměře 3327 m2 geometrickým plánem 
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č. 409-222/2015 ze dne 4. 11. 2015) obec Dušníky, k. ú. Dušníky, zapsané na LV č. 352 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 8.250,- Kč 

(150,- 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. 3. 2019  

Vyjádření: Splněno - Kupní smlouva č. 18/SML4615/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 092/14Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)33. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

a to: -pozemek: p. č. 441/2 o výměře 823 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělený z p. č. 441 o výměře 7500 m2 

geometrickým plánem č. 409-222/2015 ze dne 4. 11. 2015 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního 

výpisu z katastru nemovitostí) obec Dušníky, k. ú. Dušníky, zapsané na LV č. 156 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 123.450,- Kč (150,- 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. 3. 2019  

Vyjádření: Splněno - Kupní smlouva č. 18/SML4616/KSN/MAJ   

 

Usnesení ZÚK č. 093/14Z/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 

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

 a to: -pozemek: podíl 1/3 p. č. 440/32 o výměře 269 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělený z p. č. 440/31 o výměře 8200 m2 geometrickým 

plánem č. 409-222/2015 ze dne 4. 11. 2015) obec Dušníky, k. ú. Dušníky, zapsané na LV č. 111 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 13.450,- Kč 

(150,- Kč/m2 viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
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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. 3. 2019  

Vyjádření: Splněno - Kupní smlouva č. 18/SML4617/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 049/15Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)35. – 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. 687/7 o výměře 14 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: jiná stavba 

(oddělen z pozemku p.č. 687/1 o výměře 3 701 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

č. 728-63/2013 ze dne 29. 11. 2013) obec Ústí nad Labem, k. ú. Velké Březno, zapsaný na LV č. 337 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní 

cenu 5.700,- Kč (dle ZP č. 2693-85/18 ze dne 11. 7. 2018 plus ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč - viz 

důvodová zpráva) 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.  

 

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. 3. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML4976/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 057/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)36. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o vyjímce 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.  

 

B) rozhoduje  

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. 1158/14 o výměře 38 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, (oddělen z p.č. 1158/14 o výměře 97 m2 dle 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 23 

geometrického plánu č. 490-7019/2018 ze dne 5. 3. 2018) obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsané na LV č. 

252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za 

celkovou kupní cenu 8.700,- Kč (dle ZP č. 2553-14/2018 ze dne 17.6.2018, plus ostatní náklady ve výši 

1.350,-- 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, Dubí 

3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.  

 

C) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4901/KS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 058/15Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)37. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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.  

 

B) rozhoduje  

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. 1158/22 o výměře 59 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, (oddělen z p.č. 1158/14 o výměře 97 m2 dle 

geometrického plánu č. 490-7019/2018 ze dne 5. 3. 2018) obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsané na LV č. 

252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za 

celkovou kupní cenu 15.156,-- Kč, která se skládá z ceny 11.410,- Kč (dle ZP č. 2553-14/2018 ze dne 

17.6.2018), plus DPH, plus ostatní náklady ve výši 1.350,- 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, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.  

C) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Splněno KS č. 18/SML4900/KS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 062/15Z/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 

poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Světec, se sídlem: Zámek 

1, Světec 417 53, IČ:00266612, a to: -pozemek: p. č. 210/9 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní 
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plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 210/1 o výměře 25834 m2 geometrickým 

plánem č. 468-13/2018 ze dne 13.4.2018) -pozemek: p. č. 210/10 o výměře 109 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 210/1 o výměře 25834 m2 

geometrickým plánem č. 468-13/2018 ze dne 13.4.2018) obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný na LV 

č. 482 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj 

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

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

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4904/DSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 069/15Z/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 přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Křešice, se sídlem 

Nádražní 84, 41148 Křešice, IČO: 00263851, a to: - pozemek: p.č. 864/5 o výměře 3547 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 864/6 o výměře 2902 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Křešice, k. ú. Nučnice, 

zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro 

obec Křešice  

 

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. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 18/SML4613/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 070/15Z/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 přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Těchlovice, se sídlem č. p. 

37, 40502 Těchlovice, IČO: 64679446, a to: - pozemek: p.č. 104/5 o výměře 43 m2, druh pozemku: 

travní porost (pozemek byl oddělen z p.p.č. 104/4 o výměře 839 m2 geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 298-118/2018 ze dne 8.6.2018) obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, 

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

Těchlovice  
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B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0011/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 076/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)41. – 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 Teplice, se sídlem 

nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to: - pozemek: p. č. 681 o výměře 1433 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 kupní cenu 1.363.950,-- Kč 

(dle ZP č. 77/2865/208 ze dne 23.7.2018, 951,81 Kč/m2) + DPH v případě že prodej pozemků bude 

podléhat dani z přidané hodnoty + náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.500,-- Kč a 

předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Základní umělecké škole 

Teplice, se sídlem: Chelčického 4, 415 01 Teplice, IČ: 46071172.  

 

B) ukládá  

Ing. 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: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Splněno KS č. 18/SML4902/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 030/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)42. – V. volební období) 

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

mimořádného termínu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace o vyhodnocení 3. mimořádného termínu vyhlášeného v dotačním programu „Podpora 

sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ a obsažené v příloze č. 1 až 9 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

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

účelové dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

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

úkony k uzavření Pověření, dodatků k pověření, Smlouvy a dodatků ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace s podpořenými poskytovateli sociálních služeb v rámci dotačního programu 
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„Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ a k následnému vyplacení splátky dotace 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Termín: do 28. 2. 2019  

Vyjádření: Dodatky ke smlouvám a dodatky k pověřením týkající se změn v projektu POSOSUK 2 

jsou uzavřeny a s nově vstupující službou je uzavřena smlouva a pověření.  

 

 

 

Usnesení ZÚK č. 032/16Z/2018/2. (v návrhu na usnesení pod číslem A)43. – V. volební období) 

Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

ukládá  

2. PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD), 

jednat s MPSV o změně dotačního programu.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje 

(ČSSD), jednal ze zástupci MPSV o změně dotačního programu, nicméně z aktuální výzvy č. 

30_19_009 k předkládání žádosti o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci vyplývá, že ke změně cílové skupiny nedošlo.  

 

Usnesení ZÚK č. 033/16Z/2018/B)1. (v návrhu na usnesení pod číslem A)44. – V. volební období) 

Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o poskytnutí finančního daru dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 900 000,- Kč organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu. Využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru bude organizací 

poskytnuto v termínu do 31. 12. 2019  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje:  

1) zabezpečit potřebné úkony k uzavření darovací smlouvy podpořené organizace dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu.  

Termín: 28. 2. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva byla uzavřena dle stanoveného termínu.  

 

Usnesení ZÚK č. 067/16Z/2018  (v návrhu na usnesení pod číslem A)45. – V. volební období) 

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 - schválení a vyhlášení dotačního 

programu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

vyhlášení Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

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

usnesení.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 byl vyvěšen na webových 

stránkách Ústeckého kraje od 11. 12. 2018 a příjem žádostí proběhl v termínu od 11. 1. do 1. 2. 2019.  

 

 

 

Usnesení ZÚK č. 090/16Z/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 

směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: - pozemek: p.č. 1650/7 o výměře 25 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Velemyšleves, k. ú. Velemyšleves, zapsaný 

na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 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 za 

nemovité věci ve vlastnictví

a to: - pozemek: p.č. 1113/11 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice, - pozemek: p.č. 1814 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, obec Velemyšleves, k. ú. Velemyšleves, zapsané na LV č. 164 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro a předání uvedených 

nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, s tím, že rozdíl v 

ceně směňovaných nemovitých věcí ve výši celkem: 1.020,--Kč bude 

doplacen Ústeckým krajem (cena 60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva).  

 

B) ukládá  

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

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

kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-směnná smlouva č. 18/SML5336/SS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 094/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)47. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k nemovité věci, a 

to: - pozemek: p.č. 1693/5 o výměře 11014 m2, druh pozemku: orná půda, v k.ú. Podbořany (pozemek 

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

 

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

hejtmanovi Ústeckého kraje Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k nemovité věci uvedené v 

bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření: splněno-potvrzení o neuplatnění předkupního práva předloženo k podpisu a následně 

zasláno katastrálnímu úřadu  

 

 

 

 

Usnesení ZÚK č. 010/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)48. – V. volební období) 

Aktualizace Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, Žádost o zařazení sociální služby do 

Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, Žádost o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje, Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby. 

 

B) schvaluje  

1. revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. 

žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 

tohoto usnesení. 3. žádost o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého 

kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální 

služby dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění: 1. 

schválené revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 2. schválené Žádosti o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 

kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. schválené Žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. schválené Žádosti o změnu 

průměrných přepočtených úvazků sociální služby dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.  

Termín: 16. 2. 2019  

Vyjádření: Aktualizace Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje byla zveřejněna na 

webových stránkách KÚÚK:  https://www.kr-ustecky.cz/aktualizovana-metodika-zajisteni-site-

socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje-od-1-1-2019/d-1731710/p1=204835  

 

Usnesení ZÚK č. 011/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)49. – V. volební období) 

Město Varnsdorf – žádost o vydání souhlasného stanoviska  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Informace obsažené v tomto materiálu včetně příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.  

 

B) navrhuje  

Vydání souhlasného stanoviska pro Město Varnsdorf, v návaznosti na část IX. Bod 4 Metodiky 

zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje ve znění: Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace 
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projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 82_Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách II. do rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u Města Varnsdorf kapacitu nové 

sociální služby – Azylového domu s kapacitou 25 lůžek nebudou – li tomu bránit legislativní 

podmínky. 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.  

 

C) ukládá  

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

výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 28. 2. 2019  

Vyjádření: Dne 7. 2. 2019 bylo městu Varnsdorf zasláno do datové schránky vyjádření se souhlasným 

stanoviskem z jednání ZUK Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 012/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)50. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 4 tohoto usnesení, a to zejména Rozhodnutí č. 1 Ministerstva 

práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ze 

dne 11. 1. 2019 a Přehled subjektů navržených k podpoře v 1. kole financování v programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, včetně výše dotace. 

  

B) schvaluje  

vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení,  

 

C) rozhoduje  

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

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

poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,  

 

D) ukládá  

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

úkony k uzavření smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení 

první splátky dotace.  

Termín: 15. 3. 2019  

Vyjádření: Smlouvy byly podepsány v termínu do 2.4.2019. 

 

Usnesení ZÚK č. 018/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)51. – V. volební období) 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - Aktualizace 

programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

aktualizaci Programu pro poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 1 a 2, tohoto 

usnesení.  

 

B) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, zveřejnění 

aktualizovaného programu na webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 16.2.2019  

Vyjádření: Výzva k podávání žádostí do Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK byl vyvěšen na 

webu kraje 5.2.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 019/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)52. – V. volební období) 

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 

2020 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

předpisů, aktualizaci Programu pro poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 1,2,3, 

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 

aktualizovaného programu na webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 16.2.2019  

Vyjádření: Program byl zveřejněn na webu kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 020/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)53. – V. volební období) 

Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 

2020 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

předpisů, aktualizaci Programu pro poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 1,2, 

tohoto usnesení.  

 

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

životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, zveřejnění 

aktualizovaného programu na webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 16.2.2019  

Vyjádření: Výzva k podávání žádostí do Programu pro poskytování účelových finan. prostředků z ÚK 

byl vyvěšen 5.2.2019 na webu kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 021/17Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)54. – V. volební období) 
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Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 

2020 - Neposkytnutí dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů, o vypovězení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML3164SoPD/ZPZ v rámci 

Programu žadateli z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany žadatele, dle přílohy č. 

1 tohoto usnesení. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 usnesením 

č. 049/12Z/2018. Plnění smlouvy nebylo realizováno.  

 

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 vypovězení 

smlouvy.  

Termín: 16.2.2019  

Vyjádření: Rozhodnutí o vypovězení smlouvy bylo dnes 13.2.2019 vypraveno.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)55. – V. volební období) 

Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 

2020 - Neposkytnutí dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

předpisů, o ukončení smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Programu č. 18/SML4004/SoPP/ZPZ 

žadatele Obec Libouchec, IČ 00266833, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) bere na vědomí  

neuzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Programu příjemci 

 158 00 Praha, ve výši 660 800,- Kč, dle přílohy č. 1 to

 

C) ukládá  

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

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

vypovězení smlouvy.  

Termín: 16.2.2019  

Vyjádření: Informace o ukončení a neposkytnutí dotace byla příjemcům zaslána datovou schránkou a 

poštou.  

 

Usnesení ZÚK č. 023/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)56. – V. volební období) 

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018-2025 – Aktualizace 

programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

předpisů, aktualizaci Programu pro poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 1,2, 

tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, zveřejnění 

aktualizovaného programu na webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 16.2.2019  

Vyjádření: Aktualizace Programu na podporu vodního hospodářství v ÚK byla vyvěšena dne 

29.1.2019.  

 

 

 

Usnesení ZÚK č. 021/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)57. – V. volební období) 

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změny smluvních ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ uzavřené s 

Obcí Srbice, IČ: 00266591, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 2) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Žalany, IČ: 00266655, dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení; 3) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 

17/SML3482/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Veselé, IČ: 00555908, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení; 4) o 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ uzavřené s 

Městem Košťany, IČ: 00266400 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení; 5) o uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ uzavřené s Městem Terezín, IČ: 

00264474 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení; 6) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

investiční dotace č. 17/SML3477/SoPD/ZPZ uzavřené s Městys Měcholupy, IČ: 00265233 dle přílohy 

č. 6 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit patřičné úkony k zajištění realizace bodu A) tohoto usnesení. 

Termín: 4. 4. 2019  

Vyjádření: Dodatky ke smlouvám byli poslány příjemcům dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)58. – V. volební období) 

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - 

Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

předpisů, aktualizaci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 

2017 až 2025 dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.  
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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 

aktualizovaného programu na webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 22.3.2019  

Vyjádření: Program byl aktualizován a vyvěšen na webu Krajského úřadu v sekci odboru ZPZ.  

 

 


