
 

                      Příloha č. 2                                                                                                                    

  

 
1 

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. 
 

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 1. 6. 2019 do 21. 8. 2019 

 

Usnesení č. 40/21Z/2015 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

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 poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, a to: 

- pozemek: p.č. 920/1 o výměře 654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (oddělen z pozemku p.č. 920 geometrickým plánem č. 316-136/2014 ze dne 8.10.2014)  

obec Jiřetín pod Jedlovou, k. ú. Rozhled, zapsané na LV č. 449 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z 

hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 

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

 

B )  u k l á d á  

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

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31.7.2019  

Vyjádření k 10.8.2015: Návrh znění darovací smlouvy byl v 3/2015 zaslán ŘSD ČR. Na dotaz 

ohledně předpokládaného termínu uzavření smlouvy bylo ŘSD ČR sděleno, že po zkompletování 

podkladů bude zaslaný návrh znění smlouvy postoupen MF ČR k odsouhlasení. Žádáme o náhradní 

termín na : 30.06.2016 

Dne 14.9.2015: Změněn termín vyřešení úkolu na 30.6.2016. Komentář: Na 24. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 7.9.2015 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 1.7.2016: Doposud nebyl ze strany ŘSD ČR zaslán návrh darovací smlouvy. Žádáme o 

náhradní termín na : 31.07.2017 

Dne 6.9.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.7.2017. Komentář: Na 31. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 5.9.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 2.8.2017: Doposud i přes urgence nebyl ze strany ŘSD zaslán návrh darovací 

smlouvy. Žádáme o náhradní termín na : 31.07.2018 

Dne 12.9.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.7.2018. Komentář: Na 7. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 30.7.2018: Návrh smlouvy odeslán ŘSD ČR již v 3/2015, doposud ze strany ŘSD ČR i 

přes urgence bez reakce. Nový termín: 31.7.2019 

Dne 10.9.2018: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.7.2019. 

Vyjádření k 3.7.2019: Návrh smlouvy odeslán ŘSD ČR již v 3/2015, doposud ze strany ŘSD 

ČR i přes opakované urgence bez reakce.“ Nový termín: 31. 12. 2020 
 
Usnesení č. 42/25Z/2015 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.) 

Nakládání s majetkem  
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

A )   r o z h o d u j e  
o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu 

městu Most, se sídlem Radniční 1, 434 01 Most, IČ: 00266094, a to:  

 pozemek: část p.č. 1160/38 o výměře max. 440 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

obec Most, k. ú. Ervěnice zapsané na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za účelem realizace stavby cyklotrasy v rámci akce 

„Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“. 

B )   u k l á d á  
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací 

smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu A) tohoto 

usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření k 29.3.2016: V současné době probíhá jednání se statutárním městem Most ohledně 

směny předmětného pozemku za pozemek ve vlastnictví města, který je užíván krajskou 

příspěvkovou organizací Podkrušnohorské gymnázium, příspěvková organizace. Žádáme o 

náhradní termín na : 31.03.2017 

Dne 28.4.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.3.2017. Komentář: Na 29. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 25.4.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 29.3.2017: V současné době stále probíhají jednání se statutárním městem Most 

ohledně směny předmětného pozemku za pozemek ve vlastnictví města, který je užíván krajskou 

příspěvkovou organizací Podkrušnohorské gymnázium, příspěvková organizace. Žádáme o 

náhradní termín na : 31.03.2018 

Dne 26.4.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.03.2018. Komentář: Na 4. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 24.4.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 30. 5. 2018: Dle sdělení statutárního města Most pravděpodobně nedojde k realizaci 

stavby „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“ a nebude potřeba předmětný pozemek 

majetkově vypořádat. Poté, kdy kraj obdrží oficiální konečné stanovisko města, bude předložen 

návrh na zrušení tohoto usnesení. Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2019. 

Dne 25. 6. 2018: Změněn termín vyřešení úkolu na 30.06.2019. 

Vyjádření k 3. 7. 2019: Krajský úřad Ústeckého kraje stále neobdržel oficiální konečné 

stanovisko statutárního města Most. Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 

31. 12. 2020. 

 

Usnesení č. 083/3Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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. 1119/2 o výměře 113 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 1119 o 

výměře 1435 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 219-7077/2016 ze dne 7. 10. 

2016), obec Liběšice, k.ú. Soběnice, 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.  
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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 k 11.9.2018: Žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2019 - SPÚ vyřizuje postupně došlé 

žádosti o bezúplatný převod pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, odbor MAJ zatím neobdržel 

návrh smlouvy o bezúplatném převodu k podpisu. Dle sdělení SPÚ se vzhledem k vysokému počtu 

žádostí o BP pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ÚK a počtu vyřizujících pracovníků 

(vyřizuje pouze jeden pracovník) prodloužila lhůta pro vyřízení a tedy i zasílání jednotlivých smluv 

k podpisu. Nový termín: 30.6.2019  

Vyjádření k 30.5.2019 : Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2019  

Vyjádření k 30.6.2019: Smlouva o bezúplatném převodu zatím nebyla ze strany SPÚ 

vyhotovena, proto žádáme o prodloužení termínu předložení smlouvy k podpisu - Nový termín: 

30.6.2020  
 

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

SPZ Triangle – čerpání dotace  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

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

 

B) souhlasí  

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

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

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

vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  

C) ukládá  

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

infrastruktura“,  

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

dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“. 

Termín: 30.6.2019  

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

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

odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS 

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

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

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

„SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR).Po odsouhlasení žádosti Agen. CZI bude 

žádost o Registraci akce „SPZT–VI-2.část“ předložená hejtmanovi k podpisu.Žádost o Rozhodnutí 

na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato žádost zahrnuje. Bez 

těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i 

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

23.10.2017  
Vyjádření k 24.10.2017 : Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 23.10.2017  

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

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

k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla 
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hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044„SPZ Triangle–

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

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

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

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

uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou 

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

dotčené stavby touto 3. částí. Nový termín: 26.2.2018  

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.2.2018  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 26.6.2018  

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

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

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

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

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

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

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

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

Nový termín: 10.12.2018  
Vyjádření k 20.12.2018 : Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 10.12.2018  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.3.2019  

Vyjádření k 30.4.2019 : Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože 

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

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

- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 

9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 

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

Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k 
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akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část. Nový termín: 

30.6.2019  
Vyjádření k 2.5.2019: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2019  

Vyjádření k 2.7.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, 

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

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

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

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

15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána 

změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k 

akci SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část. Nový termín: 30.11.2019  

 

Usnesení ZÚK č. 090/12Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)5.) 

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. 550/17 o výměře 20 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Lukavec, k.ú. Lukavec u 

Lovosic, 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 k 30.5.2019: Smlouva o bezúplatném převodu zatím nebyla ze strany SPÚ 

vyhotovena, proto žádáme o prodloužení termínu předložení smlouvy k podpisu - Nový termín: 

30.6.2020  
 

Usnesení ZÚK č. 012/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)6.) 

Záměr financování „Řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny“  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

záměr spolufinancování „Řešení hydrologických poměrů v povodí Srpiny“ z prostředků Ústeckého 

kraje.  

 

B) ukládá  

Radě Ústeckého kraje zajistit spolufinancování.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření k 26.6.2019: Stanovisko Povodí Ohře s.p. ze dne 4.6.2019 (mail): "V současné době 

máme uzavřenu smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

provádění stavby. Původně jsme předpokládali vyskladnění do 03/2019. S ohledem na složité 
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vyjednávání s majiteli pozemků kudy trasa vodovodu povede, jsme posunuly vyskladnění projektu 

na 11/2019. Trasa vodovodu byla několikrát měněna. V současné době je soulad s 

nejvýznamnějšími majiteli, s ohledem na velikost záboru. Současně probíhají jednání s ostatními. 

Vše probíhá za součinnosti pana starosty Pěnkavy. 14.06.2019 proběhne další výrobní výbor. Pokud 

bude možno MPV dořešit dříve, je pravděpodobné dřívější dokončení i projektové přípravy. 

Všechno směřujeme k zahájení stavby v roce 2020." Další jednání, které je naplánováno s 

náměstkem hejtmana ÚK a vedením Vršanské uhelné se bude konat v červenci 2019, i za stavu, že 

není předložená PD s konkrétním finančním vyčíslením k danému záměru. Nový termín: 

31.12.2019  
 

Usnesení ZÚK č. 063/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)7.)  

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 Malá Veleň, 

se sídlem: Jedlka 46, 40502 Malá Veleň, IČO: 00525049, a to: - pozemek: p. č. 1502/38 

o výměře 318 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p. č. 1502/39 o výměře 575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p. č. 1502/1 díl „a“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p. p. č. 1502/1 o výměře 62078 m2 geometrickým 

plánem pro rozdělení pozemku č. 529-017/2018 ze dne 25. 3. 2018) obec Malá Veleň, k. ú. Malá 

Veleň, zapsaných na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Děčín, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 

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

Dubí 3, PSČ: 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.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření k 7.5.2019: Čeká se na to, až Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

schválí výjimku z omezující podmínky nepřevádět pozemky na třetí osoby. Nový termín: 30.6.2020  

 

Usnesení ZÚK č. 065/14Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)8.)  

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 společnosti Ředitelství 

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

pozemek: p. č. 1748/9 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/10 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/11 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/12 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/13 o výměře 785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/14 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec 

Huntířov, k. ú. Huntířov u Děčína, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 
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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.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření k 30.5.2019: Usnesení bude zrušeno z důvodu nutnosti zpracovat oddělovací 

geometrický plán na některé pozemky, jejichž části nemají být nově předmětem převodu. Po dodání 

geometrického plánu bude předložen k rozhodnutí nový záměr darování. Nový termín: 30.6.2020  

 

Usnesení ZÚK č. 071/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)9.)  

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, IČO: 01312774, se 

sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: - pozemek: p.č. 453/22 o výměře 127 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 453/26 o výměře 

513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 449/7 o 

výměře 896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 

449/8 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(pozemky byly odděleny z p.p.č. 449 o výměře 2843 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 

pozemku č. 787-067/2018 ze dne 15. 5. 2018) obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV 

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

republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad - pozemek: 

p.č. 770/5 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p.č. 22/7 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace - pozemek: p.č. 22/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace - pozemek: p.č. 22/9 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace (pozemky byly odděleny z p.p.č. 22/1 o výměře 5894 m2 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 472-060/2013 ze dne 3. 6. 2014) obec Malá Veleň, 

k.ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

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

pozemkový úřad  

 

B) ukládá  

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

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

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 7. 2019  

Vyjádření k 31.7.2019: Státní pozemkový úřad provádí lustraci pozemků a dle sdělení se v 

současné době připravuje i novela zákona č.503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Převod 

pozemků bude řešen až po přijetí novely zákona, pokud bude převod možný. Nový termín: 

30.11.2020  
 

Usnesení ZÚK č. 091/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)10.) 

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 

směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to: - pozemek: p.č. 452/5 o výměře 15 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z p.č. 452/2 o výměře 7193 m2 geometrickým 

plánem č. 105-318/2017 ze dne 6. 3. 2018 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z 

katastru nemovitostí), obec Koštice, k. ú. Koštice u Vojnic, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité 

věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837 za nemovitou věc ve 

vlastnictví  a to: - pozemek: p.č. 24/2 o 

výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z p.č. 24/2 o výměře 18 m2 

geometrickým plánem č. 105-318/2017 ze dne 6. 3. 2018 a je zatížen zástavním právem dle 

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

53 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro a 

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

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

00080837, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitých věcí ve výši celkem: 420,--Kč bude 

Ústeckému kraji doplacen (cena 60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva).  

 

B) ukládá  

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

předmětem je směna uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2019  

Vyjádření k 5.6.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu dosud nevyřízeného zrušení 

zástavního práva ke směňované části pozemku p.č. 24/2 v k.ú. Vojnice u Koštic - zajišťuje vlastník 

pozemku. Nový termín: 30.6.2020  

 

 


