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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 1. 6. 2019 do 21. 8. 2019 
 

Usnesení č. 44/24Z/2015 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

  

A )  r o z h o d u j e  

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

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

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

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

- pozemek: p.č. 5308/3 o výměře 879 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,  

obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 2587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

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

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

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

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

 

B )  u k l á d á  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.6.2019  

Vyjádření: smlouva č. 19/SML0506/DSN/MAJ 

 

Usnesení č. 45/24Z/2015 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )  r o z h o d u j e  

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

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

hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to: 

- pozemek: p.č. 3419/9 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,  

- pozemek: p.č. 3419/10 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,  

- pozemek: p.č. 3419/11 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,  

- pozemek: p.č. 5307/75 o výměře 3376 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,  

- pozemek: p.č. 5308/7 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace,  

- pozemek: p.č. 5308/8 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,  
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obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 2587 u Katastrálního úřadu pro 

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

majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených nemovitostí k 

hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 

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

 

B )  u k l á d á  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30.6.2019  

Vyjádření: smlouva č. 19/SML0506/DSN/MAJ 

 

Usnesení č. 65/30Z/2016 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )   r o z h o d u j e  
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 

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

hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to: 

-    pozemek: p.č. 1748/18 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 

(oddělen z pozemku č. 1748/1 o výměře 55242 m2 geometrický plánem č. 458-001/2016 ze dne 23. 2. 

2016), 

obec Huntířov, k.ú. Huntířov u Děčína, zapsaný na LV č. 546 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 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 )   u k l á d á  
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: 30.6.2019  

Vyjádření: Usnesení č. 65/30Z/2016 bude do ZÚK 9.9.2019 předloženo ke zrušení – jedná se o nabytí 

pozemků od ŘSD ČR, dle jejich vyjádření budou pozemky převedeny na ÚZSVM, který bude převod 

Ústeckému kraji realizovat. 

 

Usnesení č. 66/30Z/2016 (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – IV. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )   r o z h o d u j e  
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost 
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hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to: 

-    pozemek: p.č. 903/11 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 

(vzniklý sloučením částí pozemků: č. 254/5 díl „a“ o výměře 24 m2, č. 887/10 díl „b“ o výměře 6 m2 a 

č. 903/8 díl „c“ o výměře 37 m2, geometrickým plánem č. 715-7138/2015 ze dne 8. 12. 2015), 

-    pozemek: p.č. 920/13 o výměře 1453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 

(oddělen z pozemku č. 920/1 o výměře 5307 m2 geometrickým plánem č. 715-7138/2015 ze dne 8. 12. 

2015), 

obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsaných na LV č. 627 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR 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 )   u k l á d á  
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: 30.6.2019  

Vyjádření: Usnesení č. 66/30Z/2016 bude do ZÚK 9.9.2019 předloženo ke zrušení – jedná se o nabytí 

pozemků od ŘSD ČR, dle jejich vyjádření budou pozemky převedeny na ÚZSVM, který bude převod 

Ústeckému kraji realizovat. 

 

Usnesení č. 088/3Z/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 

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

hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to: -pozemek: p.č. 3419/26 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 3419/27 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 3419/28 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice (vše odděleno z pozemku č. 3419/2 o výměře 2575 m2 geometrickým plánem č. 4881-

81/2015 ze dne 24. 8. 2015), obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 2587 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR 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 

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: DS č. 19/SML0506/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 079/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období)  
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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 

budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Radonice, se 

sídlem Radonice čp. 1, 431 55 Radonice, IČ: 00262111, a to: - pozemek: část p.č. 1084 o výměře max. 

4217 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 1101/1 o výměře 3833 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - těleso komunikace III/22420 v délce 0,920 

km v úseku od km 0,624 (křižovatka silnic III/22420 a III/22421 Kadaňský Rohozec) do km 1,544 (po 

vojenský újezd) na části p.č. 1084 a p.č. 1101/1 včetně příslušenství a součástí, obec Radonice, k. ú. 

Kadaňský Rohozec, zapsaných na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.  

 

B) ukládá  

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

předmětem je poskytnutí budoucího daru (převod) uvedeného v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 28. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o smlouvě budoucí darovací 19/SML2134/SoSB/MAJ předána k podpisu pana 

hejtmana dne 27.6.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 072/12Z/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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

právo hospodařit s majetkem státu vykonávají 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. 429/16 

o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/17 o 

výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/18 o 

výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/19 o 

výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/20 o výměře 

6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/21 o výměře 51 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/22 o výměře 7 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p. č. 429/23 o výměře 1 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (všechny pozemky odděleny z pozemku p. č. 429/1 o 

výměře 6526 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017), obec Těchlovice, k. ú. 

Babětín, zapsaných na LV č. 9 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro 

Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky, s. p. 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  
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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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. 18/SML4583/OS/MAJ ze dne 8. 10. 

2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 073/12Z/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 

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

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

Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to: -pozemek: p. č. 352 o výměře 71 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p. č. 355 o výměře 72 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p. č. 359 o výměře 87 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p. č. 870 o výměře 

155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Místo, k. ú. Místo, 

zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 

pro Českou republiku, právo 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 18/SML4349/OS/MAJ ze dne 22. 8. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 074/12Z/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 

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

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

1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to: -pozemek: p. č. 1332/1 o výměře 1316 m2, druh 

pozemku: trvalý travní porost obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 10002 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo 

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  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 6 

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. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 18/SML4347/OS/MAJ ze dne 22. 8. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 075/12Z/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 

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

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

1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to: -pozemek: p. č. 469/1 o výměře 465 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda obec Málkov, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsané na LV 

č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou 

republiku, právo 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 18/SML4350/OS/MAJ ze dne 22. 8. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 076/12Z/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, 

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

Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to: -pozemek: p. č. 812 o výměře 800 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek: p. č. 814 o výměře 434 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha obec Droužkovice, k. ú. Droužkovice, zapsaných 

na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou 

republiku, právo 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.  
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Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 18/SML4348/OS/MAJ ze dne 22. 8. 2018  

 

Usnesení ZÚK č. 078/12Z/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) 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. 75/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 75/4 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: silnice (oba odděleny z pozemku č. 75/1 o výměře 560 m2 geometrickým 

plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017), obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, zapsaných na 

LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4345/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 079/12Z/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 

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. 593 o výměře 3453 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Dušníky, k.ú. Dušníky, 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 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. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4343/OS/MAJ  
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Usnesení ZÚK č. 080/12Z/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 

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. 1435/24 o výměře 129 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, 

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 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. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4342/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 091/12Z/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 

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. 466/21 o výměře 912 m2, druh 

pozemku: orná půda (oddělen z pozemku č. 466/1 o výměře 36266 m2 geometrickým plánem č. 428-

5/2018 ze dne 15. 2. 2018), obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsaný na LV č. 10002 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4344/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 092/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 

00016918, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, PSČ 163 00, a to: -pozemek: p.č. 214/4 o výměře 

152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 214/6 o výměře 288 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, -pozemek: p.č. 214/11 o výměře 509 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Dubí, k.ú. Drahůnky, zapsaných na LV č. 253 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci včetně úhrady 

nákladů na vyhotovení ZP ve výši 980,--Kč plus DPH, na základě vystavené faktury 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML3304/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 119/12Z/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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 

 a to: -pozemek: podíl 1/4 p. č. 712 o výměře 8 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 

m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012 ze dne 8. 2. 2012), -pozemek: podíl 1/4 p. č. 713 o výměře 4 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 

m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012 ze dne 8. 2. 2012) obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, 

zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za 

celkovou kupní cenu 650,- Kč (50,- Kč/m2 viz důvodová zpráva plus 500,- Kč administrativní náklady) 

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, IČ: 

00080837.  

 

B) ukládá  

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

je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2822/KSN/MAJ ze dne 18. 6. 2018.  
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Usnesení ZÚK č. 120/12Z/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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 

a to: -pozemek: podíl 1/4 p. č. 712 o výměře 8 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 

geometrickým plánem č. 112-14/2012 ze dne 8. 2. 2012), -pozemek: podíl 1/4 p. č. 713 o výměře 4 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 

geometrickým plánem č. 112-14/2012 ze dne 8. 2. 2012) obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, 

zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za 

celkovou kupní cenu 650,- Kč (50,- Kč/m2 viz důvodová zpráva plus 500,- Kč administrativní náklady) 

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, IČ: 

00080837.  

 

B) ukládá  

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

je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2823/KSN/MAJ ze dne 15. 6. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 121/12Z/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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od

a to: -pozemek: podíl 1/4 p. č. 712 o výměře 8 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým 

plánem č. 112-14/2012 ze dne 8. 2. 2012), -pozemek: podíl 1/4 p. č. 713 o výměře 4 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 

geometrickým plánem č. 112-14/2012 ze dne 8. 2. 2012) obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, 

zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za 

celkovou kupní cenu 650,- Kč (50,- Kč/m2 viz důvodová zpráva plus 500,- Kč administrativní náklady) 

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, IČ: 

00080837.  

 

B) ukládá  

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

je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  
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Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML2838/KSN/MAJ ze dne 18.6.2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 122/12Z/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 

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

a to: -pozemek: p. č. 150/3 o výměře 15 m2, druh pozemku: orná půda (oddělený z p. č. 150/2 o 

výměře 628 m2 geometrickým plánem č. 121-75/2015 ze dne 7. 10. 2015) obec Starý Šachov, k. ú. 

Starý Šachov, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín za celkovou kupní cenu 3.252,- Kč (50,- Kč/m2 viz důvodová zpráva plus 2.500,- Kč 

administrativní náklady) 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML3175/KSN/MAJ ze dne 15. 6. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – 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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 

 a 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Usnesení č. 053/14Z/2018 bylo zrušeno usnesením č. 069/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 062/14Z/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 poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Ludvíkovice, se sídlem: 

407 13 Ludvíkovice 71, IČO: 00831964, a to: - pozemek: p. č. 1611/13 o výměře 26 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1611/5 

o výměře 5496 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 1040-111/2017 ze dne 

28. 11. 2017) obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 198 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4625/DSN/MAJ podepsána dne 17. 10. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 064/14Z/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 poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Jiříkov, se sídlem: 

Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov, IČO: 00261424, a to: - pozemek: p. č. 6517/17 o výměře 922 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaný na LV č. 748 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj - pozemek: 

p. č. 6517/6 o výměře 659 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha obec Jiříkov, 

k. ú. Filipov u Jiříkova, zapsaný na LV č. 972 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 uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  
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Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4626/DSN/MAJ podepsána dne 24. 10. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 066/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)20. – 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 městu Rumburk, se sídlem: 

tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk, IČO: 00261602, a to: - pozemek: p. č. 146 díl „b“ 

o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl 

oddělen z p. p. č. 146 o výměře 897 m2 geometrickým plánem pro vyznačení a změnu obvodu budovy 

č. 3193-123/2016 ze dne 31. 5. 2017) obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 2410 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, a vyjmutí 

uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace 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 

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4628/DSN/MAJ podepsána dne 5. 11. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 033/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – V. volební období) 

Změna subjektu ECRN  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o účasti Ústeckého kraje v nově vznikajícím subjektu ECRN asbl., který nahrazuje původní subjekt 

ECRN e.V.  

 

B) ukládá  

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje a zástupci Ústeckého kraje v ECRN e.V., 

hlasovat pro schválení stanov nově vzniklého spolku ECRN asbl. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu za podmínky, že členský roční příspěvek Ústeckého kraje nepřekročí částku 4 000 euro. 

Termín: 30. 6. 2019  
Vyjádření: Úkol byl splněn.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – 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. 68/42Z/2018 ze dne 20. 6. 2018. 2. dle § 36 písm. a) 
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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. 1443/3 o výměře 13 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, (oddělen z p.č. 1443/1 o výměře 1981 m2 

dle geometrického plánu č. 383-54/2017 ze dne 5. 10. 2017) obec Velemín, k.ú. Velemín, zapsané na 

LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj 

za kupní cenu 2.810,- Kč (dle ZP č. 4955-145/18 ze dne 25. 7. 2018 plus ostatní náklady ve výši 

1.500,- 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. 3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími 

bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti 

smlouvy ve výši 393,- Kč.  

 

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: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 19/SML0695/KSN/MAJ podepsána dne 16. 4. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)23. – 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. 68/42Z/2018 ze dne 20. 6. 2018. 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 manželům 

 a to: - pozemek: p.č. 433/5 o výměře 132 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, (oddělen z p.č. 433/4 o výměře 3531 m2 dle 

geometrického plánu č. 163-18/2017 ze dne 26. 3. 2018) obec Martiněves, k.ú. Radešín u Martiněvsi, 

zapsané na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro 

Ústecký kraj za kupní cenu 14.930,- Kč (dle ZP č. 5000-190/18 ze dne 28. 8. 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, Dubí 

3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.  

 

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: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0456/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 063/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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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 Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 14000, Nusle, IČO: 65993390, a to: - pozemek: 

p. č. 3725/31 díl „b“ o výměře 608 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3725/31 o výměře 1464 m2 geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. 4121-85/2018) obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaný na LV č. 5064 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, - těleso 

komunikace: koncový úsek vyřazené silnice III/25852 v délce cca 0,020 km vč. ostrůvku v k. ú. 

Podmokly; na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, JID 88287/2018/KUUK, č. j. 3100/DS/2015, právní moci nabylo dne 13. 6. 2018, byla 

tato komunikace vyřazena ze silniční sítě a je dále vedena jako: část větve příslušející k silnici I/13, 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.  

 

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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML5366/DSN/MAJ podepsána dne 6. 3. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 064/15Z/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 poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov, se sídlem: 

nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to: - pozemek: p. č. 2657/3 o výměře 11 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha - pozemek: p. č. 2660/10 o výměře 35 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda - pozemek: p. č. 2716/7 o výměře 112 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda obec Šluknov, k. ú. Království, 

zapsaných na LV č. 329 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: 41703, 

IČO: 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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Darovací smlouva č. 18/SML4944/DSN/MAJ podepsána dne 15. 11. 2018.  

 

Usnesení ZÚK č. 065/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – 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 

poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, sídlem Školní 

2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to - pozemek: p.č. 950/2 o výměře 89 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsaný na LV č. 378 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.  

 

B) ukládá  

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

předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: DS č. 18/SML4882/DSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 072/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, Praha 4 - Nusle, IČ: 

65993390, a to: části silnice I/7 -v úseku km provozního staničení 38,560 st. st. (UB 1212A191) do km 

provozního staničení 41,671 st.st. v délce 3,111 km (jejíž součástí je i nové napojení SO 106 v délce 

cca 1,294 km) -v úseku od km provozního staničení 41,671 st.st. do km provozního staničení 41,781 

st.st. (UB 1212A187) v délce 0,110 km a pozemky pod výše uvedou částí silnice I/7 -pozemek: p.p.č. 

423/1 o výměře 5242 m2, druh pozemku: ostatní plocha -pozemek: část p.p.č. 423/2 o výměře 13926 

m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí) -pozemek: p.p.č. 423/3 o výměře 8247 m2, druh pozemku: ostatní plocha -pozemek: p.p.č. 

423/4 o výměře 1629 m2, druh pozemku: ostatní plocha -pozemek: p.p.č. 611/4 o výměře 4017 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha obec Toužetín, k. ú. Toužetín, zapsané na LV č. 323 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, -pozemek: 

p.p.č. 464/2 o výměře 267 m2, druh pozemku: ostatní plocha -pozemek: p.p.č. 464/3 o výměře 130 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha obec Hříškov, k. ú. Bedřichovice u Hříškova, zapsané na LV č. 428 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, -

pozemek: p.p.č. 1523/8 o výměře 1607 m2, druh pozemku: ostatní plocha -pozemek: část p.p.č. 

1527/10 o výměře 21072 m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) -pozemek: p.p.č. 1527/29 o výměře 236 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha -pozemek: p.p.č. 1527/37 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: silnice obec Panenský Týnec, k. ú. Panenský Týnec, zapsané na LV č. 794 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ředitelství silnic a dálnic ČR  

 

B) ukládá  

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

jejímž předmětem je budoucí přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 4. 6. 2019  
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Vyjádření: Smlouva č 18/SML5125/SoSB/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 073/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)28. – 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 Smlouvy o smlouvě budoucí směnné a dohody o řešení střetu zájmů dle přílohy č. 2.8 tohoto 

usnesení mezi Severočeskými doly, a.s., IČ: 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, 

PSČ 430 01 a Ústeckým krajem, týkají se budoucí směny nemovitých věci z vlastnictví Ústeckého 

kraje, a to: - část komunikace č. II/256 včetně příslušenství a součástí v délce cca 1,8 km, v úseku od 

konce obce Braňany po napojení na nově budovanou komunikaci Most-Braňany na pozemcích v k.ú. 

Pařidla, k.ú. Libkovice u Mostu, k.ú. Braňany a k.ú. Jenišův Újezd, pozemek: p.č. 173/3 o výměře 

12828 m2, druh pozemku: ostatní plocha, pozemek: p.č. 211/2 o výměře 5342 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, obec Most, k. ú. Pařidla, zapsaných na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj, pozemek: p.č. 874/15 o výměře 29942 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, pozemek: p.č. 946/5 o výměře 439 m2, druh pozemku: ostatní plocha, -

pozemek: p.č. 1196/3 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, obec Mariánské Radčice, k. ú. 

Libkovice u Mostu, zapsaných na LV č. 159 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Most pro Ústecký kraj, za nemovité věci ve vlastnictví Severočeských dolů, a.s., IČ: 

49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, a to: - stavba „Přeložka 

komunikace Braňany – Mariánské Radčice, II. část“ s parametry komunikace III. třídy na pozemcích 

v k.ú. Braňany, k.ú. Střimice, k.ú. Pařidla a k.ú. Konobrže, pozemek: p.č. 488/5 o výměře 3495 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, pozemek: p.č. 488/76 o výměře 3299 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

pozemek: p.č. 650 o výměře 535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, pozemek: p.č. 629/15 o výměře 

584 m2, druh pozemku: ostatní plocha, pozemek: p.č. 692/4 o výměře 6144 m2, druh pozemku: orná 

půda, obec Braňany, k. ú. Braňany, zapsaných na LV č. 503 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s., pozemek: p.č. 163/188 o výměře 117841 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, obec Most, k. ú. Střimice, zapsaný na LV č. 4112 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s., pozemek: p.č. 130/3 o výměře 

28665 m2, druh pozemku: orná půda, pozemek: p.č. 130/82 o výměře 5513 m2, druh pozemku: lesní 

pozemek, obec Most, k. ú. Pařidla, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s., pozemek: p.č. 75/35 o výměře 14114 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, obec Most, k. ú. Konobrže, zapsaný na LV č. 320 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o smlouvě budoucí směnné a 

dohodu o střetu zájmů, jejímž předmětem je budoucí směna nemovitých věcí uvedená v bodu A) tohoto 

usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML4874/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 074/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)29. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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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 města Jílové, se sídlem Mírové 

náměstí 280, Jílové, PSČ 407 01, IČ: 00261408, to: -pozemek: p.č. 792/4 o výměře 84 m2, druh 

pozemku: trvalý travní porost (oddělen z p.č. 792/1 o výměře 1152 m2 geometrickým plánem č. 333-

43/2018 ze dne 29. 5. 2018), obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, -pozemek: p.č. 643/2 o výměře 251 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.č. 643 o výměře 368 m2 

geometrickým plánem č. 586-42/2018 ze dne 29. 5. 2018), obec Jílové, k.ú. Martiněves u Děčína, 

zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, -

pozemek: p.č. 3231/1 o výměře 22416 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 

(oddělen z p.č. 3231/1 o výměře 23447 m2 geometrickým plánem č. 1124-42/2018 ze dne 17. 8. 2018, 

pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Jílové, k.ú. 

Jílové u Děčína, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního 

pracoviště Děčín, za kupní cenu 1,365.060,--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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: KS č. 18/SML4883/KSN/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 077/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)30. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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

příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 

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

majetku, a to: název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč) SanitaIM0029920042 108 550,43X SPZ – 2U9 

1957počet ujetých kilometrů:246 972 do vlastnictví Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 

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

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

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

Labem, IČ: 70892156 d)o poskytnutí daru movitého majetku, a to: název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC 

(Kč) SanitaIM0029920042 108 550,43X SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972 do 

vlastnictví Regionální dětská nemocnice Zakarpatské oblasti, se sídlem I. Franka 39, 89600 Mukačevo, 

Zakarpatská oblast, Ukrajina, IČ: 01992268.  

 

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

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

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

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva o bezúplatném převodu č. 18/SML5150 byla dne 29. 11. 2018 podepsána.  

 

Usnesení ZÚK č. 072/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)31. – 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. 1292/8 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: jiná plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1292/1 o výměře 10799 m2 dle geometrického 

plánu č. 1218-8/2018) obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 448 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 

6.300,- Kč + DPH (dle ZP č. 2694-86/18 ze dne 11. 7. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.200,- 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: 41703, 

IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 18/SML5365/KSN/MAJ podepsána dne 24. 1. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 081/16Z/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 

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. 528 o 

výměře 2358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Žitenice, 

k.ú. Skalice u Žitenic, 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  
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 5423/2018 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. 528 o výměře 2358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec 

Žitenice, k.ú. Skalice u Žitenic, 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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML5324/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 082/16Z/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 

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. 578/3 o 

výměře 950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 578/6 o výměře 

136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Skršín, k.ú. Skršín, zapsaných na 

LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 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. 150/2018 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. 578/3 o výměře 950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 

578/6 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Skršín, k.ú. 

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

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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  
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Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML5326/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 083/16Z/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 

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. 273/3 o 

výměře 450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 

1054 o výměře 7970 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec 

Vlastislav, k.ú. Vlastislav, 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. 3420/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.12 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. 273/3 o výměře 450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - 

pozemek: p.č. 1054 o výměře 7970 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, obec Vlastislav, k.ú. Vlastislav, 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  

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

předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML5327/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 084/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)35. – 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. 662/12 o 

výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 
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662/15 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Dubí, 

k.ú. Dubí u Teplic, 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. 170/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.14 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. 662/12 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - 

pozemek: p.č. 662/15 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, 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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML5323/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 085/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)36. – 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. 662/13 o 

výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Dubí, k.ú. 

Dubí u Teplic, 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. 172/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.16 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. 662/13 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec 

Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
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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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: smlouva č. 18/SML5320/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 087/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)37. – 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 Polepy, se sídlem: čp. 112, 

411 47 Polepy, IČO: 00264202, a to: - pozemek: p.č. 901 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 906 o výměře 15 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 916 o výměře 48 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Polepy, k. ú. Okna u Polep, 

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

obec Polepy.  

 

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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0006/DSN/MAJ podepsána dne 18.1.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 089/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)38. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, Praha 4 - Nusle, IČ: 

65993390, a to: části silnice I/13 - v úseku od UB 0233A131 10 – UB 0233A131 11 v délce 97 m, - v 

úseku od UB 0233A131 10 – UB 0233A131 16 v délce 110 m, - v úseku od UB 0233A131 09 – UB 

0233A131 11 v délce 138 m - v úseku od UB 0233A131 09 – UB 0233A131 12 v délce 136 m a 

pozemky pod výše uvedou částí silnice I/13 - pozemek: část p.č. 5748/8 o výměře 2009 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, - pozemek: část p.č. 5748/10 o výměře 2774 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), - pozemek: část p.č. 

5748/11 o výměře 3955 m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený věcným břemenem dle aktuálního 

výpisu z katastru nemovitostí), obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 1600 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, - pozemek: část p.č. 2107 o výměře 372 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek: p.č. 2108 o 
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výměře 814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek: p.č. 2264/1 o výměře 583 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), - 

pozemek: část p.č. 4481 o výměře 662 m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený věcným břemenem 

dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), - pozemek: p.č. 4482 o výměře 358 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Jirkov, 

k. ú. Jirkov, zapsaných na LV č. 1750 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Chomutov pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

 

B) ukládá  

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

jejímž předmětem je budoucí přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Smlouva o smlouvě budoucí darovací 18/SML5360/SoSB/MAJ uzavřena dne 1.2.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 092/16Z/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 

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 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 návrh dle bodu A) tohoto usnesení předložil 

na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 19/SML0015/KSN/MAJ ze dne 7. 1. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 093/16Z/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 

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, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému,členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

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

kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 19/SML0016/KSN/MAJ ze dne 7. 1. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 009/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)41. – V. volební období)  

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 - podání žádosti o podporu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Informace o vyhlášení Průběžné výzvy pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti 

na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a projektovém záměru „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 3“ obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu, 

  

B) rozhoduje  

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

projektového záměru do výzvy k předkládání žádostí o podporu – Průběžná výzva pro kraje – podpora 

vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, dle 

přílohy č. 2 tohoto materiálu,  

 

C) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat žádost o finanční podporu v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s projektovým záměrem dle přílohy č. 2 tohoto 

materiálu.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Dne 20.6. byla podána podepsaná žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost na MPSV.  

 

Usnesení ZÚK č. 017/17Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)42. – V. volební období)  

Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - Severočeské divadlo s.r.o.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

B) schvaluje  

výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje: a) 

bod 4.3 – akce, na kterou je požadován příspěvek, nesmí být podporována z finančních zdrojů 

Ústeckého kraje – tento bod se neuplatní, protože Ústecký kraj v postavení společníka poskytuje v 

souladu se společenskou smlouvou příplatek nad vklad b) bod 4.5 - horní hranici poskytnutého 

příspěvku u neinvestičních dotací – navržená výše dotace činí 3.000.000,- Kč c) bod 4.6 - procentuální 

podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů projektu dotace – navržená výše osobních 

nákladů bude u projektu činit 100 %.  
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C) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, příjemci: Severočeské divadlo s.r.o. IČ: 22774289 sídlo: Lidické náměstí 

1710/10, 400 01 Ústí nad Labem výše neinvestiční dotace: 3.000.000,- Kč podíl dotace na celkových 

nákladech: 100 % podíl osobních nákladů na celkových nákladech: 100 % název projektu: Příspěvek na 

mzdy včetně odvodů v roce 2019  

 

D) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části C) tohoto 

usnesení.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Dne 27. 5. 2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a 

následně předaná na danou organizaci.  

 

Usnesení ZÚK č. 027/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)43. – 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) 

nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Údlice, sídlo: Náměstí 12, 431 41 Údlice, IČ: 

00262153, a to: - pozemek: st. 23/2 o výměře 1508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

součástí je stavba: Údlice, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěná na st. 23/2 - pozemek: p.č. 80 o 

výměře 2269 m2, druh pozemku: zahrada obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaných na LV č. 1240 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 

8.500.000,- Kč (dle ZP č. 2018-01 – aktualizace č. 2 znaleckého posudku č. 2017-01 ke dni 31.12.2017 

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

Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 00829048.  

 

B) ukládá  

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0713/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 028/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)44. – 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 
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č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro 

prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z 

vlastnictví Ústeckého kraje společnosti NOVÝ PROJEKT s.r.o., se sídlem Žižkova 2479, 413 01 

Roudnice nad Labem, IČ: 25405489, a to: - pozemek: p.č. 2003/3 o výměře 1060 m2, druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku p.č. 2003/3 - 

pozemek: p.č. 2003/4 o výměře 217 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: 

bez čp/če, průmyslový objekt, umístěna na pozemku p.č. 2003/4 - pozemek: p.č. 2003/5 o výměře 538 

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

Labem, zapsané na LV č. 3036 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Litoměřice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.504.700,- Kč (dle ZP č. 144/20744/2018 ze dne 1. 12. 

2018 plus 10% navýšení z důvodu přímého prodeje nepronajatých nemovitých věcí ve výši 254.700,- 

Kč – podrobněji viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 

příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 

Neklanova 1806, příspěvková organizace, IČ: 69411263.  

 

B) ukládá  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0714/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 033/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)45. – 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 Velké Březno, se sídlem: 

Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, IČO: 00267139, a to: - pozemek: p. č. 200/3 o výměře 50 m2, 

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

p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. 

č. 200/4 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 

5. 2017) - pozemek: p. č. 200/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým 

plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. č. 200/6 o výměře 69 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o 

výměře 3550 m2 geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. č. 200/7 o 

výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl 

oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 

2017) - pozemek: p. č. 200/8 o výměře max. 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým 

plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. č. 325/2 o výměře 410 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 325 o výměře 

3420 m2 geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. č. 325/3 o výměře 

333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z 

pozemku p.č. 325 o výměře 3420 m2 geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - 
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pozemek: p. č. 325/4 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 325 o výměře 3420 m2 geometrickým plánem č. 

788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. č. 9/6 o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/1 o výměře 2935 m2 

geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 9/7 o výměře 230 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/2 

o výměře 1325 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 9/8 o 

výměře 231 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl 

oddělen z pozemku p.č. 9/2 o výměře 1325 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 

2017) - pozemek: p. č. 9/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/2 o výměře 1325 m2 geometrickým plánem č. 

787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 533/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 533 o výměře 884 m2 

geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 533/3 o výměře 123 m2, 

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

p.č. 533 o výměře 884 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 

533/4 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

byl oddělen z pozemku p.č. 533 o výměře 884 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 

2017) - pozemek: p. č. 542/2 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2 geometrickým plánem č. 

787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 542/3 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 

m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 542/4 o výměře 332 m2, 

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

p.č. 542 o výměře 14839 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. 

č. 542/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek 

byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 

5. 2017) - pozemek: p. č. 542/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2 geometrickým 

plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 542/7 o výměře 423 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 

14839 m2 geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) obec Velké Březno, k.ú. Velké 

Březno, zapsaných na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí 

nad Labem pro Ústecký kraj - pozemek: p. č. 326/23 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 1417 m2 

geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 326/24 o výměře 71 m2, 

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

p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. 

č. 326/25 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 

ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 326/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 

geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 326/27 o výměře 82 m2, 

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

p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. 

č. 326/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 

ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 326/29 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
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využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 

geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 326/30 o výměře 210 m2, 

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

p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. 

č. 326/31 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/14 o výměře 1057 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 

ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 475/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 475 o výměře 9185 m2 

geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) - pozemek: p. č. 475/3 o výměře 27 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 

475 o výměře 9185 m2 geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017) obec Velké Březno, 

k.ú. Valtířov nad Labem, zapsaných na LV č. 182 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj - pozemek: p. č. 115/3 o výměře 430 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 115/1 o 

výměře 10614 m2 geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 31. 5. 2017) - pozemek: p. č. 115/4 o 

výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl 

oddělen z pozemku p.č. 115/1 o výměře 10614 m2 geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 31. 5. 

2017) obec Velké Březno, k.ú. Vítov u Velkého Března, zapsaných na LV č. 318 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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, IČO: 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. 6. 2019  

Vyjádření: Dne 6. 5. 2019 byla podepsaná Darovací smlouva č. 19/SML1226/DSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 035/18Z/2019 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Tisá, se sídlem: Tisá 205, 

403 36 Tisá, IČO: 00267082, a to: - pozemek: p. č. 2303/3 o výměře 251 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2303/1 o výměře 

16895 m2 geometrickým plánem č. 1163-220/2017 ze dne 9.3.2018) obec Tisá, k.ú. Tisá zapsané na 

LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  
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Vyjádření: Dne 29. 4. 2019 byla podepsaná Darovací smlouva č. 19/SML1283/DSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 036/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)47. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) zrušuje  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 082/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018  

 

B) rozhoduje  

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

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

Volevčice č.p. 22, 434 01 Most, IČ: 00266175, a to: - pozemek: p.č. 461 díl „c“ o výměře 208 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 461 a přisloučen k pozemku p.č. 

55/1 dle geometrického plánu č. 420-208/2016 ze dne 28.9.2018) - pozemek: p.č. 270/1 díl „d“ 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. 420-208/2016 ze dne 28.9.2018) obec 

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

pracoviště Most, 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.  

 

C) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 7. 2019  

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

 

Usnesení ZÚK č. 041/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)48. – 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 Malé Březno, se sídlem č.p. 

7, 40002 Malé Březno, IČO: 00556891, a to: - pozemek: p.č. 680/2 o výměře 2567 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 680 o výměře 4035 

m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 457-187/2018 ze dne 24.9.2018) obec Malé 

Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Malé Březno.  

 

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. 7. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19SML1715/DSN/MAJ podepsána dne 4.6.2019.  
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Usnesení ZÚK č. 058/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)49. – 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. 364/6 o výměře 15 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek oddělen z p. č. 364/4 o výměře 2619 

m2 dle geometrického plánu č. 670-5396/2017 ze dne 29.1.2018), obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný 

Dvůr, zapsané na LV č. 267 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 organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, 

IČO: 00080837 za nemovitou věc ve vlastnictví 

a to: - pozemek: p.č. 372/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: 

zahrada, obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Žatec a jeho předání k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 

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

IČO: 00080837, s tím, že směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.  

 

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. 7. 2019  

Vyjádření: Směnná smlouva 19/SML0732/SS/MAJ byla uzavřena dne 27.3.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 060/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)50. – 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 obce Růžová, se sídlem Růžová 30, 

PSČ 405 02, IČ: 00556017, to: - pozemek: p.č. 2396/69 o výměře 557 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku č. 2396/14 o výměře 884 m2 

geometrickým plánem č. 1216-108/2018 ze dne 9. 10. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec Růžová, k.ú. Růžová, zapsaný na LV č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 33.420,--Kč (60,--

Kč/m2, viz důvodová zpráva) se závazkem bezplatného budoucího zřízení služebnosti k nově 

budované kanalizaci na předmětném pozemku a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 

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

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

 

B) ukládá  

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

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

kraje. 
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Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: KS č. 19/SML0694/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 061/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)51. – 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. 61/9 o výměře 233 m2 (oddělený z pozemku 

p.č. 61/2 o výměře 394 m2 geometrickým plánem č. 106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012), obec Chožov, 

k.ú. Mnichovský Týnec, zapsaný na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního 

pracoviště Louny, za kupní cenu 13.980,--Kč (60,--Kč/m2 viz důvodová zpráva) a předání uvedené 

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

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

 

B) ukládá  

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

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

kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: KS č. 19/SML0692/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 017/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)52. – V. volební období)  

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2019/ZÚK  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) provádí  

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

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření – 

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 85 556 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 

ve výši 20 075 575 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) schvaluje  

1. snížení přídělu z rozpočtu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje o 41 299 tis. Kč na 

176 001 tis. Kč, 2. zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje o 4 451 tis. 

Kč na 321 879 tis. Kč  

 

C) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, vyčlenit 13,5 

mil. Kč z centrální rezervy pro regionální zdravotnictví.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Převod 13,5 mil. Kč z centrální rezervy na dotační program Regionální zdravotnictví byl 

zařazen do materiálu Rozpočtová opatření ÚK č. 9/2019/ZÚK, která projednala zastupitelstvo dne 24. 

6. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 027/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)53. – V. volební období)  
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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 § 

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: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Dodatky k oběma smlouvám s příjemcem dotace byly v řádném termínu podepsány.  

 

Usnesení ZÚK č. 028/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)54. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 - 4 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 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 z dotačního programu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 subjektům poskytujícím sociální služby ve 

stanovené výši, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty 

uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení,  

 

C) schvaluje  
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1. revizi Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních 

služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení, 2. vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 

služeb dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 

tohoto usnesení, 3. Podání žádosti o podstatnou změnu v realizaci projektu „Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 2“ spočívající ve změně termínu ukončení realizace projektu POSOSUK 2,  

 

D) ukládá  

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

potřebné úkony k uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 

služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 

zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými poskytovateli sociálních 

služeb dle bodu B) tohoto usnesení. 2) zajistit administraci podání žádosti o podstatnou změnu v 

realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ dle bodu C) 3. tohoto usnesení. 

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření: Dodatky ke Smlouvě i k Pověření jsou podepsány. Žádost o podstatnou změnu byla podána 

v termínu.  

 

Usnesení ZÚK č. 047/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)55. – V. volební období)  

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2017/2018  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve školním roce 2017/2018, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

 

B) ukládá  

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje (SPD+SPO), předložit dokument o 

rozvoji školství, v letech 2019/2020.  

Termín: 24. 6. 2019  

Vyjádření: Materiál dle tohoto usnesení byl projednán v RÚK dne 5.6.2019 jako bod s názvem " 

Priority rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji – Školní rok 2019/2020" (usn.č. 053/70R/2019) 

a se stejným názvem byl předložen k projednání v ZÚK dne 24.6.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)56. – V. volební období)  

Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) mění  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 tak, že: - v části C) 

usnesení se vypouští text „podíl dotace na celkových nákladech: 100%“ - příloha č. 2 usnesení 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 se nahrazuje přílohou č. 3 tohoto 

usnesení.  

 

B) ukládá  

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

usnesení.  

Termín: 31. 7. 2019  
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Vyjádření: Smlouva se zapracovanými změnami byla uzavřena dne 27. 5. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 016/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)57. – V. volební období)  

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace - žádost o převod 

pozemku Školního polesí a Školní honitby z majetku Lesů ČR  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) souhlasí  

s opakovaným podáním žádosti bezúplatného převodu pozemků od státního podniku Lesy České 

republiky pro činnost příspěvkové organizace Střední škola a Střední odborná škola Šluknov;  

 

B) žádá  

Vládu ČR prostřednictvím ministra zemědělství o opakované projednání a odsouhlasení převodu 

pozemků od státního podniku Lesy České republiky pro činnost příspěvkové organizace Střední škola a 

Střední odborná škola Šluknov;  

 

C) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zaslat dopis ministru zemědělství.  

Termín: 15.7.2019  

Vyjádření: Dopis pana hejtmana byl ministru zemědělství poslán dne 8.7.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 051/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)58. – V. volební období)  

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 

o výjimce z čl. 3 odst. 5 písm. b) tohoto Programu spočívající v uveřejnění Výzvy k podání žádostí o 

poskytnutí dotace ve 3. čtvrtletí roku 2019 namísto v 1. čtvrtletí roku 2019;  

 

B) schvaluje  

Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za podmínky schválení 

převodu finančních prostředků do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí na účel 

poskytování dotací dle Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 

2025;  

 

C) ukládá  

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

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

webových stránkách Ústeckého kraje.  

Termín: 8.7.2019  

Vyjádření: Výzva s informací pro žadatele byla "vyvěšena" na webu kraje po dobu 30 dnů. Poté budou 

moci žadatelé žádat o dotaci z Programu na podporu vodního hospodářství ÚK.  

 

Usnesení ZÚK č. 052/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)59. – V. volební období)  

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) bere na vědomí  

informaci o žádosti obce Slatina o změnu závazného finančního ukazatele a změnu rozpočtu projektu 

dle předloženého materiálu;  

 

B) 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 obci Slatina z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ 

přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 tak, že položkový rozpočet projektu schválený v 

části B) citovaného usnesení s podílem požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu 

14,54 % se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ s podílem požadované dotace k celkovým 

uznatelným nákladům projektu 12,32 % dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;  

 

C) rozhoduje  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ dle 

přílohy č. 3 tohoto usnesení;  

 

D) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit administraci dodatku dle bodu C) tohoto usnesení k projednání 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje.  

Termín: 15.7.2019  

Vyjádření: Dodatek byl vytvořen a poslán příjemci (obec Slatina), nyní se smlouva předloží k podpisu 

paní radní a vrátí v daném počtu zpět k založení příjemci dotace.  

 

Usnesení ZÚK č. 053/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)60. – V. volební období)  

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – tisková oprava  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

tiskovou opravu usnesení č. 059/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019, v části přílohy tak, že přílohu č. 10 

usnesení č. 059/19Z/2019, nahrazuje přílohou č. 2 tohoto usnesení;  

 

B) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit opravu Dodatku č. 3 dle bodu A) tohoto materiálu.  

Termín: 28.6.2019  

Vyjádření: Dodatek č.3 byl opraven a předložen k podpisu paní radní, následně bude poslán příjemci k 

podepsání.  

 

Usnesení ZÚK č. 138/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)61. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ – 

vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 

2020 - malý dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně, 2. o vyhlášení 

dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ dle 

příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“,  

Termín: 8. 7. 2019  

Vyjádření: Dotační program byl zveřejněn dne 8.7.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 139/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)62. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ – 

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 Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové 

politiky 2020“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s ohledem na zvláštní povahu programu pouze 

přiměřeně, 2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 

protidrogové politiky 2020“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“  

Termín: 8. 7. 2019  

Vyjádření: Dotační program je vyvěšen na webu Ústeckého kraje ve dvou sekcích: - dlaždice Sociální 

péče/dotace v sociální oblasti - https://www.kr-ustecky.cz/dotace-v-socialni-oblasti/ds-

99616/p1=204835 - dlaždice Dotace a granty/sociální věci - https://www.kr-ustecky.cz/socialni-

veci/ds-99604/p1=204744 Dále byla odeslána žádost o zveřejnění na úřední desku kraje v termínu dle 

usnesení 8.7.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 142/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)63. – V. volební období)  

Žádost o převod finančních prostředků  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 předloženého materiálu,  

 

B) rozhoduje  

a) o vrácení přiměřené části poskytnuté dotace ve výši 224 700,- Kč poskytnuté poskytovateli 

sociálních služeb MOSTY – sociálně psychologické centrum z. s. na sociální službu odborné sociální 

poradenství (ID 9761290) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2019, z důvodu ukončení poskytování sociální služby, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, b) o poskytnutí dotace poskytovateli 

sociálních služeb Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě ve výši 224 700,- Kč na sociální 
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službu odborné sociální poradenství (ID 1988848) na základě zaslané žádosti, v rámci kompetence § 

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

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření dodatků 

ke smlouvám s příjemci dotace dle přílohy č. 3 a 4 přeloženého materiálu,  

Termín: 15. 7. 2019  

Vyjádření: Dodatky byly uzavřeny v termínu plnění.  

 

Usnesení ZÚK č. 144/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)64. – V. volební období)  

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní sítě sociálních 

služeb v Ústeckém kraji na rok 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019, Základní a Rozvojovou síť 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 a Zápis z jednání Odborné pracovní skupiny 

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování 

sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019 dle příloh č. 1 – 3 tohoto usnesení. 

 

B) schvaluje  

a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení; b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění: a) schváleného Akčního 

plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení; b) 

schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení. c) Zápisu z jednání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb ze dne 30. 4. 

2019 přílohy č. 3 tohoto usnesení.  

Termín: 1. 7. 2019  

Vyjádření: Zveřejněno na webových stránkách KÚÚK dne 1. 7. 2019: https://www.kr-

ustecky.cz/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-platny-od-1-7-2019/d-

1735403/p1=204835  

 

Usnesení ZÚK č. 145/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)65. – V. volební období)  

Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizace WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. – průběžná zpráva  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

přednesenou informaci o průběžném využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru, jež 

byl poskytnut organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 900 000,- Kč  

 

B) ukládá  
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Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členovi Rady Ústeckého kraje, informovat zástupce WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. o projednání Průběžné zprávy – Informace o využití finančních prostředků a 

vyúčtování finančního daru v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.  

Termín: 31.7.2019  

Vyjádření: Informace o projednání byla zástupcům organizace odeslána prostřednictvím datové 

schránky dne 15. 7. 2019, JID 113159/2019/KUUK.  

 

Usnesení ZÚK č. 146/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)66. – V. volební období)  

Žádost o převod finančních prostředků mezi službami DRUG-OUT Klub, z.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí 

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 předloženého materiálu  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. c) zákona č. 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 

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb DRUG-OUT Klub, z.s. o převodu části poskytnuté 

dotace ve výši 120 000,- Kč ze sociální služby terénní programy (ID 7108907) na sociální službu 

odborné sociální poradenství (ID 9258026), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 

C) schvaluje  

aktualizované znění nákladového rozpočtu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v 

rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 

D) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření dodatku 

ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.  

Termín: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Dodatek byl dne 17.7.2019 uzavřen a dne 24. 7. 2019 zveřejněn v registru smluv.  

 

Usnesení ZÚK č. 147/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)67. – V. volební období)  

SeneCura – vydání budoucího příslibu kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

Předložené informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

O vydání nesouhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb SeneCura ve znění: Ústecký 

kraj nezařadí po dokončení vhodných prostor a zaregistrování sociální služby domov se zvláštním 

režimem do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje kapacitu 25 lůžek nové sociální služby, 

nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba nezařazená do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje neobdrží "Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování 

sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje".  

 

C) ukládá  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 40 

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku rozhodnutí 

dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 7. 2019  

Vyjádření: Žadatel byl informován pomocí datové schránky, JID 110135/2019.  


