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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

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

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. 

 

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje 

kontrolované období od 6. 4. 2019 do 31. 5. 2019 
 

Usnesení ZÚK č. 022/11Z/2018    (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – V. volební období) 

Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2015 – 2020  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

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

platnosti Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2015–2020 do roku 2020  

 

B) bere na vědomí  

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

plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015–2020 za rok 2017 dle přílohy č. 1 - 3 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, monitorovat plnění 

Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–

2020 za rok 2018.  

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření: Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015–2020 za rok 2018 bylo monitorováno po celý rok 2018 a výstup byl 

zpracován a předložen na ZUK dne 29.4.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 095/12Z/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, právo 

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

1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, a to: -pozemek: p. č. 200/64 o výměře 4 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělen z pozemku p. č. 200/5 o 

výměře 1157 m2 geometrickým plánem č. 386-9/2017 ze dne 28. 2. 2017), obec Děčín, k. ú. Folknáře, 

zapsané na LV č. 7 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou 

republiku, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p. a předání uvedené 

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

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

 

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. 18/SML3169/OS/MAJ ze dne 18. 10. 

2018  

 

Usnesení ZÚK č. 096/12Z/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, právo 

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

1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, a to: -pozemek: p. č. 1059/57 o výměře 

13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 1059/1 o 

výměře 123344 m2 geometrickým plánem č. 871-169/2016 ze dne 27. 12. 2016), obec Děčín, k. ú. 

Prostřední Žleb, zapsané na LV č. 4 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p. a 

předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 

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

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. 18/SML3168/OS/MAJ ze dne 18. 10. 

2018  

 

Usnesení ZÚK č. 072/13Z/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 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Žatec, se sídlem nám. 

Svobody 1, PSČ: 438 24 Žatec, IČ: 00265781, a to: -pozemek: p.č. 6903/19 o výměře 220 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 6903/5 o výměře 

3557 m2 geometrickým plánem č. 6445-5393/2017 ze dne 5. 10. 2017), -pozemek: p.č. 6903/20 

o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen 

z p.č. 6903/10 o výměře 6461 m2 geometrickým plánem č. 6445-5393/2017 ze dne 5. 10. 2017), obec 

Žatec, k. ú. Žatec, zapsaných na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 

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

3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.  

 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 3 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva 18/SML4861/DSN/MAJ uzavřena dne 13.12.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 074/13Z/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 obci Blatno, se sídlem Blatno 

č.p. 59, PSČ: 439 84 Blatno, IČ: 00264768, a to: -pozemek: p.č. 1358/7 o výměře 340 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1358/1 o výměře 

1247 m2 geometrickým plánem č. 361-027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 1358/8 o výměře 

168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 

1358/3 o výměře 969 m2 geometrickým plánem č. 361-027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 

1384/4 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

oddělen z p.č. 1384/1 o výměře 5396 m2 geometrickým plánem č. 361-027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -

pozemek: p.č. 1384/5 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1384/1 o výměře 5396 m2 geometrickým plánem č. 361-

027/2017 ze dne 22. 1. 2018), -pozemek: p.č. 1318/11 o výměře 324 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace, obec Blatno, k. ú. Blatno u Podbořan, zapsaných na LV č. 66 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí 

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

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 4. 2019  
Vyjádření: Darovací smlouva 19/SML0047/DSN/MAJ byla podepsána panem hejtmanem dne 

1.4.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 082/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

 

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Volevčice, se sídlem 

Volevčice č.p. 22, 434 01 Most, IČ: 00266175, a to: -pozemek: p.č. 269/1 díl „a“ o výměře 208 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 269/1 a přisloučen 

k pozemku p.č. 55/1 dle geometrického plánu č. 383-208/2016 ze dne 4.9.2017) -pozemek: p.č. 270/1 
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díl „b“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 

270/1 a přisloučen k pozemku p.č. 55/1 dle geometrického plánu č. 383-208/2016 ze dne 4.9.2017) 

obec Volevčice, k. ú. Volevčice, zapsaných na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 

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

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

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 5. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML1053/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 066/15Z/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) 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. 2551 o 

výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku st.p.č. 117/1 

o výměře 575 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze dne 19. 2. 2018), -pozemek: p.č. 136/2 o 

výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p.č. 136 o 

výměře 36 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze dne 19. 2. 2018), obec Žitenice, k.ú. Žitenice, 

zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 

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

věcech majetkových a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 

Dubí, PSČ 417 03.  

 

B) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 3976/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.3 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. 2551 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku 

st.p.č. 117/1 o výměře 575 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze dne 19. 2. 2018), -pozemek: 

p.č. 136/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku 

p.č. 136 o výměře 36 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze dne 19. 2. 2018), obec Žitenice, k.ú. 

Žitenice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

C) ukládá  
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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. 5. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4872/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 067/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

bezúplatném převodu (nabytí) 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. 1414 o 

výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Hlinná, k.ú. Hlinná, 

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. 4045/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.5 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České 

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

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

p.č. 1414 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Hlinná, k.ú. 

Hlinná, 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. 5. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4873/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 065/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období)  

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

Ústeckého kraje pro rok 2019 - schválení a vyhlášení dotačního programu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
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B) ukládá  

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

tohoto usnesení.  

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření: Dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 

dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ byl v termínu od 11. 12. 2018 vyvěšen na 

webových stránkách Ústeckého kraje a příjem žádostí o dotace proběhlo v termínu od 11.1. do 

1.2.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 066/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období)  

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 - schválení a 

vyhlášení dotačního programu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dotační program „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019“ 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

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

tohoto usnesení.  

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření: Dotační program „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro 

rok 2019“ byl dne 11.12.2018 vyvěšen na webových stránkách Ústeckého kraje a příjem žádostí o 

dotaci proběhl v termínu od 11.1. do 1.2.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 074/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – 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. 567/2 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z p.č. 567/1 o 

výměře 6362 m2 geometrickým plánem č. 110-24/2016 ze dne 1.2.2017), obec Žíželice, k. ú. Hořetice 

u Žíželic, zapsané na LV č. 62 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro 

Ústecký kraj, za kupní cenu 7.700,-- Kč (dle ZP č. 5307-55/2018 ze dne 1. 6. 2018 plus ostatní náklady 

ve výši 2.000,-- Kč - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 

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

Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837. 3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v 

bodě A) 2. kupujícím  bez právního důvodu za období tří let zpětně od data 

účinnosti smlouvy ve výši 1.710,-- Kč.  

 

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

prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. a A)3 tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 5. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva 19/SML0180/KSN/MAJ byla uzavřena dne 12.2.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 088/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – 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 Statutárního města Chomutov, 

se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČO: 00261891, a to: - pozemek: p.č. 4782/5 o výměře 

1773 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek p.č. 4782/48 o výměře 38 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek p.č. 4782/49 o výměře 25 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek p.č. 5404/63 o výměře 39 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek p.č. 5885/250 o výměře 39 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, 

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

Statutární město Chomutov, a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 

organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 

417 03 Dubí, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi 

Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 5. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva 19/SML1197/DSN/MAJ odeslána Statutárnímu městu Chomutov k 

podpisu dne 5. 4. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 020/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – V. volební období)  

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatky ke 

smlouvám o poskytnutí dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu.  

 

B) schvaluje 

uzavření dodatků č. 1 k smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a 

obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení. 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit část B) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 4. 2019  
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Vyjádření: Schválené dodatky č. 1 k smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na 

záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 dle tohoto usnesení byly 

uzavřeny.  

 

Usnesení ZÚK č. 014/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)14. – V. volební období)  

Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem v souladu s čl. 23 

odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů  

 

B) volí  

do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:  

 

C) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad 

Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 15. 5. 2019  

Vyjádření: Dne 15. 5. 2019 byl odeslán dopis předsedovi Krajského soudu v Ústí nad Labem s 

informací o zvolení přísedících soudu.  

 

Usnesení ZÚK č. 015/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období)  

Změna rozsahu plnění úkolů uvolněných členů Rady Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) mění  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2016 tak, že u RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka 

hejtmana Ústeckého kraje, se ruší plnění úkolu v oblasti strategie přípravy a realizace projektů k 29. 4. 

2019  

 

B) mění  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2016 tak, že u Mgr. Martina Kliky, MBA, 1. 

náměstka hejtmana Ústeckého kraje, se ruší plnění úkolu v oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a 

sociálně vyloučených lokalit k 29. 4. 2019  

 

C) ukládá  

dle § 34 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, PhDr. 

Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, plnění v oblasti strategie 

přípravy a realizace projektů s účinností od 30. 4. 2019  

 

D) ukládá  

dle § 34 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. 

Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, plnění úkolů v oblasti sociálních věcí, 

bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit s účinností od 30. 4. 2019  

Vyjádření: Předloženo na ZÚK 29.4.2019 a schváleno.  
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Usnesení ZÚK č. 021/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)16. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ – vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 1 – 

6 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

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

dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“  

Termín: 13. 5. 2019  

Vyjádření: Dotační program byl dne 10. 5. 2019 zveřejněn na úřední desce Ústeckého kraje.  

 

Usnesení ZÚK č. 022/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období)  

Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové 

politiky“ – vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 

Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program „Certifikace primární prevence pro 

poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s 

ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně, 2. o vyhlášení dotačního programu 

„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“ dle příloh č. 

1 – 6 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

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

dotačního programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové 

politiky“.  

Termín: 13. 5. 2019  

Vyjádření: dne 9.5.2019 byl dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele 

sociálních služeb protidrogové politiky“ zveřejněn na úřední desce ÚK – https://www.kr-

ustecky.cz/dotacni-tituly/ds-99768/p1=212220 a dne 13. 5. 2019 na webových stránkách kraje zde - 

https://www.kr-ustecky.cz/dotace-v-socialni-oblasti/ds-99616/p1=204835 https://www.kr-

ustecky.cz/socialni-veci/ds-99604/p1=204744  

 

Usnesení ZÚK č. 023/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)18. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ - vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 

se budou vztahovat na dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“, 

uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně, 2. o 
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vyhlášení dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu,  

 

B) ukládá  

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

programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ bezodkladně po vydání 

usnesení.  

Termín: 3. 5. 2019  

Vyjádření: Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ byl 

zveřejněn dne 3.5.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 024/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období)  

„POSOSUK 4“ – Dodatek ke smlouvě  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předložené informace uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

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

úkony k uzavření předmětných Dodatků ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sociálních služeb v rámci projektu "POSOSUK 4" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

Termín: 31.5.2019  

Vyjádření: K datu 28.5.2019 byly učiněny potřebné úkony za účelem uzavření dodatků ke smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční dotace na podporu soc. sl. v rámci projektu POSOSUK 4.  

 

Usnesení ZÚK č. 026/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – V. volební období)  

Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 tohoto materiálu  

 

B) rozhoduje  

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Fokus Labe, z.ú. o převodu poskytnuté dotace ve výši 

81 679,- Kč na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4103239), ze sociální služby sociální 

rehabilitace (ID 3267891)  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

Termín: 31. 5. 2019  
Vyjádření: Dodatek č. 2 ke smlouvě s poskytovatelem soc. sl. Fokus Labe, z.ú. byla uzavřena v 

termínu.  

 

Usnesení ZÚK č. 041/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – V. volební období)  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 11 

Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v 

období 2021 - 2027  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů 

v období 2021 až 2027 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.  

 

B) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Memorandum dle návrhu bodu A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 31. 05. 2019  

Vyjádření: Memorandum podepsáno.  

 

Usnesení ZÚK č. 059/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – V. volební období) 

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Terezín o změnu (snížení) výše dotace, změnu závazného finančního 

ukazatele, změnu rozpočtu projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu 

ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;  

 

B) ruší  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 v části A bod 5);  

 

C) mění  

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

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace městu Terezín z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace obce a ČOV Počaply“ přijaté 

usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 tak, že výše dotace činí 1 148 800,- Kč, podíl požadované 

dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činí 10,00% a položkový rozpočet projektu 

schválený v části B) citovaného usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 5 

tohoto usnesení,  

 

D) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4454/SoPD/ZPZ dle 

přílohy č. 5 tohoto usnesení.  

 

E) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Vroutek o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého 

materiálu;  

 

F) rozhoduje  

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

rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke 
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Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4448/SoPD/ZPZ, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, 

uzavřené s městem Vroutek, IČO: 00265705, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení;  

 

G) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatků dle bodu C) a E) tohoto materiálu.  

Termín: 31.5.2019  

Vyjádření: Dodatky s městy Terezín a Vroutek byly vyhotoveny a poslány k podpisu. Poté budou 

předány k podpisu panu hejtmanovi.  

 


