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Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

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

 

Usnesení ZÚK č. 069/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.)  

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. 1094/12 o výměře 41 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1094/7 

o výměře 6836  m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 420-340/2015 ze dne 

10.12.2015) - pozemek: p.č. 1094/11 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: jiná plocha obec Libochovany, k.ú. Libochovany, zapsaných 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 - pozemek: p.č. 338/33 o 

výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha obec Křešice, k.ú. 

Nučnice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

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

pozemkový úřad  

 

B) ukládá  

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

jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 4. 2019  

Vyjádření k 13.12.2018 : Státní pozemkový úřad provádí lustraci pozemku a vynětí ze ZPF, který 

je dotčený stavbou odpočívky u cyklostezky "Labská stezka č. 2" v k.ú. Libochovany. Smlouva 

bude předložena k podpisu až po dokončení těchto úkonů ze strany vlastníka pozemku Nový 

termín: 30.4.2019  
Vyjádření k 29.4.2019: Na 16. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10.12.2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.4.2019  

Vyjádření k 29.4.2019: Jedná se o pozemky dotčené stavbou "Labská stezka č. 2". Dosud 

nebylo dořešeno vynětí ze ZPF a proto nebyl dosud předložen návrh smlouvy. Nový termín: 

30.11.2020  
 

Usnesení ZÚK č. 027/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)  

Žádost o převod finančních prostředků – Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 tohoto materiálu  

 

B) rozhoduje  

1) o vrácení poskytnuté dotace v celkové výši 2 308 500,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních 

služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu azylové domy (ID 

8611619) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, z důvodu 

realizace individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané 
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§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 2) o vrácení 

poskytnuté dotace v celkové výši 44 991,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb Sociální 

služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu azylový dům (ID 8611619) v rámci 

dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program, z 

důvodu realizace individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci 

kompetence dané § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 3) o 

poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 1049767) ve výši 2 308 500,- Kč v 

rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 a o uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě č. 19/SML0380 s poskytovatelem sociálních služeb Sociální služby Chomutov, 

příspěvková organizace. 4) o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (ID 8986384) ve výši 44 991,- Kč v rámci dotačního programu Podpora Ústeckého kraje 

na sociální služby 2019 – malý dotační program a o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 

18/SML5027 s poskytovatelem sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková 

organizace.  

 

C) ukládá  

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

kroky k uzavření dodatků ke smlouvám s příjemcem dotace dle přílohy č. 4 a 5 tohoto materiálu, 

Termín: 31. 5. 2019  

Vyjádření k 31.5.2019: Žádáme o prodloužení termínu vzhledem ke složitější administraci. 

Nový termín: 30.6.2019  
 

Usnesení ZÚK č. 098/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to: - pozemek: p. č. 2009/1 o výměře 

643 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2009/1 o výměře 686 

m2 geometrickým plánem č. 2874-13/2019 ze dne 20. 2. 2019) - pozemek: p. č. 2005/2 o výměře 35 

m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2005 o výměře 580 m2 

geometrickým plánem č. 2874-13/2019 ze dne 20. 2. 2019) - pozemek: p. č. 2392/8 o výměře 167 

m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2392/1 o výměře 3521 m2 

geometrickým plánem č. 2874-13/2019 ze dne 20. 2. 2019) 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 248.890,-- Kč + DPH v případě, že prodej pozemků bude podléhat dani z 

přidané hodnoty (248.890,-- Kč dle ZP č. 32/2961/2019 ze dne 2. 3. 2019, 294,54 Kč/m2 plus 

náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 1.800,-- Kč) a předání uvedených nemovitých 

věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČO: 75149541  

 

B) ukládá  

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

nákup (převod) uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi 

Ústeckého kraje.  

Termín: 29. 4. 2019  

Vyjádření k 15.5.2019: Dne 24. 6. 2019 bude předloženo do ZÚK zrušení předmětného 

usnesení, neboť v průběhu vyjednávání smluvních podmínek bylo zjištěno, že na pozemcích se 

nachází kabelové vedení veřejného osvětlení a bude tedy k projednání ZÚK předloženo nové 
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usnesení o nabytí těchto pozemků za současného zřízení služebnosti ve prospěch pro prodávajícího 

tj. Statutárního města Teplice. Nový termín: 30.9.2019  

 

 


