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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 22. 8. 2019 do 27. 9. 2019 
 

Usnesení ZÚK č. 075/15Z/2018  (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 

nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 

a to: - pozemek: p.č. 399/2 o výměře 161 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, (oddělen z p.č. 399 o výměře 7229 m2 dle 

geometrického plánu č. 194-26/2016 ze dne 7. 9. 2016) obec Lovečkovice, k.ú. Knínice u Touchořin, 

zapsaných na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za 

celkovou kupní cenu 8.050,- Kč (50,- Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2016) 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, předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je 

nákup (nabytí) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 19/SML0649/KSN/MAJ podepsána dne 30. 4. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 026/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, a to: - pozemek: 

st.p.č. 126 o výměře 11 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: tech. vyb. (oddělen z 

pozemku p.č. 801/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 228-46/2018 ze dne 5. 4. 2018) 

obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.400 Kč + DPH (dle ZP č. 49/799/2018-

D2 ze dne 25. 10. 2018), a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace SPZ 

Triangle, příspěvková organizace, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 

01 Ústí nad Labem, IČO: 71295011.  

 

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 4. 9. 2019  

 

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML1217/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 050/18Z/2019  (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, 

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. 917/2 o 

výměře 4360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 917/3 o 

výměře 1359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 917/4 o 

výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 917/5 o výměře 

40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 917/6 o výměře 192 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 917/7 o výměře 1790 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Janov, k.ú. Janov u Hřenska, zapsaných na LV č. 

60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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. 

18/U/VOB/2018 a doložky dle přílohy č. 2.4 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. 917/2 o výměře 4360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 917/3 o výměře 1359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 917/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 917/5 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 917/6 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 917/7 o výměře 1790 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec 

Janov, k.ú. Janov u Hřenska, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín 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: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0701/OS/MAJ.  
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Usnesení ZÚK č. 051/18Z/2019  (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, 

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. 686/1 o 

výměře 2222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 

692/1 o výměře 2023 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek je zatížen 

věcným břemenem dle aktuálního výpisu z KN), obec Dubí, k.ú. Dubí-Bystřice, 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. 185/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.6 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. 686/1 o výměře 2222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - 

pozemek: p.č. 692/1 o výměře 2023 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 

(pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z KN), obec Dubí, k.ú. Dubí-Bystřice, 

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: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Smlouva č. 19/SML0699/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 095/19Z/2019  (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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Krupky, se sídlem Mariánské 

náměstí 32, PSČ 417 42 Krupka - Bohosudov, IČO: 00266418, a to: - pozemek: st. p. č. 151 o výměře 

328 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 114, bydlení, umístěná na st. 

p.č. 151 - pozemek: p. č. 1/1 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha obec Krupka, k.ú. 

Bohosudov, zapsané na LV č. 10001 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
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Teplice, to vše za kupní cenu 7.888.360,-- Kč ( ZP č. 3620/7/2019 ze dne 30.1.2019 plus ostatní 

náklady ve výši 3.430,-- Kč – viz důvodová zpráva), a předání uvedených nemovitých věcí k 

hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, se sídlem: Kubátova 

269, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 63787911.  

 

B) ukládá  

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva č. 19/SML1677/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 096/19Z/2019  (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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od FITNESS COMPANY s.r.o., se 

sídlem Cihlářská 5478, Chomutov, PSČ: 430 03, IČO: 49100785 a to: - pozemek: p. č. 4881 o výměře 

755 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Chomutov, č. p. 5478, obč. 

vyb., stavba stojí na pozemku p. č. 4881, - pozemek: p. č. 4893/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: zeleň, - pozemek: p. č. 4893/3 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: zeleň, - pozemek: p. č. 4893/4 o výměře 1134 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek: p. č. 4894/4 o výměře 34 m2, druh pozemku: trvalý 

travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných 

na LV č. 3693 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro FITNESS 

COMPANY s.r.o. za celkovou kupní cenu 10.000.000,-- Kč (cena sjednána dohodou) a předání 

uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola technická, 

gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Pražská 

702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696.  

 

B) ukládá  

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Kupní smlouva 19/SML1800/KSN/MAJ byla uzavřena dne 18.6.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 103/19Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, o 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu věcí movitých č. 18/SML5150/OS/MAJ a to 

dle přílohy č. 11.5 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a příspěvkovou organizací Zdravotnická 

záchranná služba Ústeckého kraje a dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 18/SML4853/DSM/MAJ a to 
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dle přílohy č. 11.4 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a Regionální dětskou nemocnicí 

Zakarpatské oblasti.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatky č. 1, o jejichž uzavření bylo 

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

Termín: 1. 9. 2019  

Vyjádření: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu č. 18/SML5150/OS/MAJ byl dne 5.6.2019 

podepsán. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 18/SML4853/DSM/MAJ byl podepsán dne 4.7.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 050/20Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – V. volební období) 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle příloh č. 1 a 

2 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru 

uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. 

b) o poskytnutí účelové investiční dotace příjemci, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 3 

tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru 

uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. 

c) o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům a z důvodů dle přílohy č. 

4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o 

poskytnutí účelové dotace s žadateli dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení. A dále zajistit ukončení 

administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů.  

Termín: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Neúspěšným žadatelům byli dopisy poslány. Smlouvy schváleným žadatelům průběžně 

odchází.  

 

Usnesení ZÚK č. 140/20Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace o hodnocení Žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb Ústeckého 

kraje 2019“ obsažené v příloze č. 1 až č. 3 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

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

o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční 
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dotace na podporu sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb uvedenými v příloze č. 1 tohoto 

usnesení  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k realizaci 

bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 8. 2019  

Vyjádření: Vyplacení dotací a uzavření smluv bylo provedeno ve stanoveném termínu.  

 

Usnesení ZÚK č. 007/21Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhlášení mimořádného 

termínu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až č. 3 tohoto usnesení  

 

B) rozhoduje  

o vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu 

„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění vyhlášení mimořádného 

termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v 

Ústeckém kraji 2019“ bezodkladně po vydání usnesení.  

Termín: 22. 8. 2019  

Vyjádření: Vyhlášení bylo uskutečněno dne 5.8.2019, zveřejnění na úřední desce pak 6.8.2019. 

Usnesení č. 007/21Z/2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 009/22Z/2019  (v návrhu na usnesení pod číslem A)11. – V. volební období) 

Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.  

 

B) volí  

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

 

C) ukládá  

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

Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.  

Termín: 25. 9. 2019  

Vyjádření: Dne 23.9.2019 byla odeslána informace předsedovi krajského soudu o volbě přísedících dle 

bodu B) usnesení ZUK.  
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Usnesení ZÚK č. 087/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období) 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení,  

 

B) ukládá  

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

„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“  

Termín: 17. 9. 2019  

Vyjádření: Zveřejnění dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ bylo 

uskutečněno dne 17.9.2019.  

 


