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Pozn.: Zveřejněna je Upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 16. 2. 2019 do 5. 4. 2019 

 

Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

SPZ Triangle – čerpání dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

 

B) souhlasí  

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

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

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

vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  

 

C) ukládá  

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

infrastruktura“,  

b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání 

dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.  

Termín: 31.3.2019 

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

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

odborem investičním. Dne 24. 5. 2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS 

ident. č. 222D232000044„SPZT–vnitřní infrastruktura – 1.část“(již byla vydána ÚR na dotčené 

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

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

Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR).Po odsouhlasení žádosti 

Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI-2.část“ předložená hejtmanovi k podpisu. 

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

žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o 

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

touto 3. částí Nový termín: 23.10.2017 

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 23.10.2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou 
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podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na 

dotčené stavby touto 3. částí. Nový termín: 26.2.2018 

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.2.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.6.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový termín: 10.12.2018 

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 10.12.2018 

Vyjádření k 6.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

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

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

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

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

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

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

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

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

31.3.2019  
Vyjádření k 26.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.3.2019 

Vyjádření k 26.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

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

jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno 

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

VI)–1.část“. 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 

15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána 

žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu 

Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-

3.část. Nový termín: 30.6.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 076/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) rozhoduje  

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

schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.  

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

předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to: -pozemek: p.č. 419/3 o výměře 

361 m2, druh pozemku: ostatní plocha obec Chlumčany, k. ú. Chlumčany u Loun, zapsaných na LV 

č. 265 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za 

kupní cenu 32.095 Kč + DPH (dle ZP č. 3782-091/17 ze dne 21.4.2017 a ZP č. 1632/93/2017 ze 

dne 21.4.2017 a dle § 3b odst. 1 zák. 416/2009 Sb.) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 

příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 

Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837  

 

B) ukládá 

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 4. 4. 2019  

Vyjádření k 6.3.2019: Kupní smlouva nebyla dosud kupujícím (ŘSD ČR) doručena k podpisu. 

Nový termín: 4.4.2019 

Vyjádření k 1.4.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 4.4.2019 

Vyjádření k 1.4.2019: Kupující (ŘSD) požádal o schválení změny kupní ceny, cena se změnila 

po nezbytné aktualizaci znaleckého posudku. Změna ceny byla schválena usnesením zastupitelstva 

kraje č. 078/15Z/2018 ze dne 22.10.2018. Před podpisem smlouvy však kupující požádal o další 

změnu v kupní ceně s tím, že kupní cena DPH již obsahuje a nebude se o ni tedy navyšovat. Po 

dohodě s daňovým poradcem kraje bude tato změna předložena k projednání do zastupitelstva 29. 4. 

2019. Nový termín: 4.11.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 053/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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

(převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 to: pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, 

druh pozemku: ovocný sad, pozemek: p.č. 3647/12 o výměře 484 m2, druh pozemku: ovocný sad, 

(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze 

dne 28. 2. 2017) obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, přičemž 

pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní cenu 75.151,- 

Kč (142,- Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.720,- Kč 

viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem Špindlerova 690, příspěvková 

organizace, IČ: 46773762  

 

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 3. 2019  

Vyjádření k 2.4.2019: Bylo zjištěno, že schválené usnesení ZÚK č. 053/14Z/2018 ze dne 10. 9. 

2018 o prodeji pozemku do přídatného spoluvlastnictví je nutné modifikovat a nechat schválit 

upravené znění usnesení v souladu s požadavky Katastrálního úřadu v Litoměřicích. Nový termín: 

30.6.2019 

 


