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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 28. 9. 2019 do 24. 11. 2019 
 

Usnesení ZÚK č. 076/9Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem A)1. – 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 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na 

Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to: -pozemek: p.č. 419/3 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha obec Chlumčany, k. ú. Chlumčany u Loun, zapsaných na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 32.095 Kč + DPH (dle ZP 

č. 3782-091/17 ze dne 21.4.2017 a ZP č. 1632/93/2017 ze dne 21.4.2017 a dle § 3b odst. 1 zák. 

416/2009 Sb.) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba 

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

00080837  

 

B) ukládá  

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

prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 4. 11. 2019  

Vyjádření k 4.11.2019: Smlouva č. 19/SML1956/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 018/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)2. – V. volební období) 

Návrh oprávněného investora (NET4GAS, s.r.o.) na pořízení dílčí aktualizace Zásad územního 

rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) zkráceným postupem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

podle § 42a odst. 2 stavebního zákona o pořízení aktualizace ZÚR ÚK zkráceným postupem a o jejím 

obsahu, a podmiňuje její pořízení úhradou nákladů dle § 42a odst. 6 a § 42a odst. 2 písmene f) 

stavebního zákona navrhovatelem  

 

B) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit pořízení aktualizace ZÚR ÚK zkráceným 

postupem dle § 42a stavebního zákona pro oprávněného investora NET4GAS s.r.o. Praha  

Termín: 30.9.2019  

Vyjádření k 14.11.2019: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje(3aZÚR ÚK) byla 

pořízena zkráceným postupem dle stavebního zákona. ZÚK vydalo 3aZÚR ÚK usnesením č. 

008/17Z/2019 dne 28.1.2019 a dne 17.2.2019 nabyla 3aZÚR ÚK účinnosti.  
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Usnesení ZÚK č. 094/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)3. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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

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. 179/2 o výměře 45 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda, obec Křimov, k.ú. Strážky u Křimova, zapsaný 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 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. 10. 2019  

Vyjádření k 2.8.2018: Smlouva č. 18/SML4341/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 097/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)4. – V. volební období) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

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. 207/3 o výměře 742 m2, druh 

pozemku: trvalý travní porost (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí), obec Dubí, k.ú. Drahůnky, 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. 10. 2019  

Vyjádření k 2.8.2018: Smlouva č. 18/SML4340/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 098/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)5. – 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 pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 574/3 o výměře 68 m2, druh pozemku: 

zahrada, -pozemek: p.č. 574/4 o výměře 31 m2, druh pozemku: zahrada (oba odděleny z pozemku p.č. 

574/1 o výměře 1118 m2 geometrickým plánem č. 1551-10/2018 ze dne 6. 3. 2018), obec 

Mikulášovice, k.ú. Mikulášovice, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rumburk 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. 10. 2019  

Vyjádření k 8.4.2019: Smlouva č. 19/SML1193/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 099/13Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)6. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci 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. 382/12 o výměře 

178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Černčice, k.ú. 

Černčice u Loun, zapsaný na LV č. 13 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, 

státní podnik v likvidaci včetně úhrady nákladů na vyhotovení ZP ve výši max. 2.000,--Kč plus DPH, 

na základě vystavené faktury 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: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 28.8.2018: Smlouva č. 18/SML3876/OS/MAJ  

 

Usnesení ZÚK č. 051/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)7. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  
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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. 3647/19 o výměře 460 m2, druh pozemku: ovocný sad, 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 71.743,- Kč (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  

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: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Usnesení zrušeno usnesením č. 076/20Z/2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 052/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)8. – 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. 3647/6 o výměře 415 m2, druh pozemku: ovocný sad, 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 64.938,- Kč (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  

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: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Usnesení zrušeno usnesením č. 071/20Z/2019.  
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Usnesení ZÚK č. 053/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)9. – 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. 3647/7 o výměře 399 m2, druh pozemku: ovocný sad, 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 63.081,- Kč (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  

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: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Usnesení zrušeno usnesením č. 079/20Z/2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 054/15Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem A)10. – 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. 3647/14 o výměře 512 m2, druh pozemku: ovocný sad, 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 79.127,- Kč (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  

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: 31. 10. 2019  
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Vyjádření k 12.11.2019: Usnesení zrušeno usnesením č. 070/20Z/2019.  

 

 

Usnesení ZÚK č. 080/16Z/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 statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 

00016918, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, PSČ 163 00, a to: - pozemek: p.č. 239/4 o výměře 

163 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný 

na LV č. 39 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 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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 30.9.2019: Smlouva č. 18/SML5330/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 029/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)12. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Hoštka, se sídlem náměstí 

Svobody 2, PSČ 411 72 Hoštka, IČO: 00263648, a to: - pozemek: p.č. 2676/4 o výměře 27 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV 

č. 614 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a 

vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 30.9.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1104/DSN/MAJ podepsána dne 26. 4. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 030/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)13. – 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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Roudnice nad Labem, se 

sídlem Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 00264334, a to: - pozemek: p.č. 

4093/1 o výměře 3365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec Roudnice nad 

Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

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

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

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 23.5.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1101/DSN/MAJ podepsána dne 20. 5. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 031/18Z/2019 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Štětí, se sídlem Mírové 

náměstí 163, PSČ 411 08 Štětí, IČO: 00264466, a to: - pozemek: p.č. 1152/4 o výměře 819 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 1152/5 o výměře 103 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek: p.č. 1152/6 o výměře 679 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, (odděleny z p.č. 1152/1 o výměře 

10141 m2 dle geometrického plánu č. 1732-651/2017 ze dne 25. 1. 2018), obec Štětí, k.ú. Štětí I, 

zapsaných na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro 

Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a 

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

00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 3.5.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1097/DSN/MAJ podepsána dne 2. 5. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 032/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)15. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  
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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 Píšťany, se sídlem 

Píšťany 64, PSČ 411 01 Píšťany, IČ: 00526789, a to: - pozemek: p.č. 271/6 o výměře 598 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - pozemek: p.č. 271/7 o výměře 1087 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsaných na LV č. 140 u 

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

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

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 10.6.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1105/DSN/MAJ podepsána dne 6. 5. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 034/18Z/2019 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, a to: - pozemek: p. 

č. 2/7 o výměře 447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p. č. 2/18 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň obec Ústí nad Labem, 

k.ú. Sebuzín, zapsaných na LV č. 563 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Ústí nad Labem pro Ústecký kraj. - část vyřazené těleso komunikace č. III/24721 včetně příslušenství a 

součástí – v úseku od 0,000 km (křižovatka se silnicí II/261) – do km 0,133 (napojení na stávající 

silnici III/24721 – u kapličky) v délce 0,133 km, která se nachází na pozemcích p.č. 2/18, p.č. 2/7, p.č. 

2/19 a p.č. 2/20 v k.ú. Sebuzín. Komunikace je nyní v režimu místní komunikace ve vlastnictví 

Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. 2104/DS/2012, JID: 151699/2018/KÚÚK ze 

dne 20. 9. 2018 a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace 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, aby předložil darovací smlouvu, jejímž 

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

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 8.8.2019: Dne 9. 7. 2019 byla podepsaná Darovací smlouva č. 19/SML2163/DSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 037/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)17. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  
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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 Kadaň, se sídlem 

Mírové náměstí 1, PSČ: 432 01 Kadaň, IČO: 00261912, a to: - pozemek: p.č. 1046/28 o výměře 485 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1046/1 

o výměře 17880 m2 geometrickým plánem č. 2651-304/2015 ze dne 20. 10. 2015), - pozemek: p.č. 

1046/29 o výměře 1152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemek 

oddělen z p.č. 1046/1 o výměře 16583 m2 geometrickým plánem č. 2866-130/2018 ze dne 27. 7. 2018), 

obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Chomutov 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) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 16.9.2019: Darovací smlouva 19/SML0731/DSN/MAJ byla uzavřena dne 17.6.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 038/18Z/2019 (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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu 

Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, PSČ: 430 28 Chomutov, IČO: 000261891, a to: - pozemek: p.č. 

4782/52 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Chomutov, 

k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 12916 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, - stavba středu kruhového objezdu umístěná na p. č. 5404/7 k. 

ú. Chomutov I (LV č. 1, vlastník: Statutární město Chomutov) 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) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 8.10.2019: Darovací smlouva 19/SML0730/DSN/MAJ podepsána městem Chomutov dne 

27.9.2019 a předána k podpisu pana hejtmana dne 8.10.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 039/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)19. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  
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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 města Roudnice nad Labem, se 

sídlem: Karlovo náměstí 31, 41301 Roudnice nad Labem, IČO: 00264334, a to: - pozemek: p.č. 

3408/23 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha obec Roudnice 

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

Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Roudnice nad Labem.  

 

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. 9. 2019  

Vyjádření k 15.4.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1227/DSN/MAJ podepsána dne 12.4.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 040/18Z/2019 (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 

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrskmaň, se sídlem: č.p. 

46, 43115 Vrskmaň, IČO: 00262218, a to: - pozemek: p.č. 519/1 o výměře 1495 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 519/2 o výměře 170 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec Vrskmaň, k. ú. Vrskmaň, zapsaných 

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

Vrskmaň.  

 

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. 9. 2019  

Vyjádření k 22.5.2019: Smlouva č. 19/SML1713/DSN/MAJ podepsána dne 20.5.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 042/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)21. – 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 Chodouny, se sídlem: č.p. 

20, 411 71 Polepy, IČO: 00263699, a to: - pozemek: p.č. 413/6 o výměře 127 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 413/5 o výměře 3697 

m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 292-246/2018 ze dne 4.12.2018 a je zatížen 

věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) obec Chodouny, k. ú. Lounky, 

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

Chodouny.  
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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. 9. 2019  

Vyjádření k 29.3.2019: Smlouva č. 19/SML0758/DSN/MAJ podepsána dne 27.3.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 043/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)22. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Ústí nad 

Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, a to: - pozemek: 

p.č. 97 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - 

pozemek: p.č. 962/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (pozemky jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) 

obec Velké Březno, k. ú. Velké Březno, zapsaných na LV č. 165 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Statutární město Ústí nad Labem za podmínky zřízení 

služebnosti, spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem.  

 

B) si vyhrazuje  

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

o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu C) tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o zřízení služebnosti cesty a stezky k nemovitým věcem (předmětu daru), a to: - pozemek: p.č. 97 o 

výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 

962/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemky 

jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) obec Velké Březno, k. 

ú. Velké Březno, zapsaným na LV č. 165 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem. Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 

Labem, IČO: 70892156 Oprávnění pro: - pozemek: p.č. 98, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek: p.č. 99/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří - pozemek: p.č. 100/1, pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha - pozemek: p.č. 101, pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní plocha - pozemek: p.č. 103/3, pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha - 

pozemek: p.č. 104, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Služebnost stezky a cesty se zřizuje jako 

služebnost pozemková (in rem) v rozsahu 808 m2, bezúplatně.  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje,předložit Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení 

služebnosti, jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) a zřízení služebnosti uvedené 

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

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 29.4.2019: Smlouva č. 19/SML1352/DSN/MAJ podepsána dne 26.4.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 044/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)23. – 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 

přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Ústí nad 

Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, a to: - pozemek: 

p.č. 2529/17 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň (pozemek byl 

oddělen z p.č. 2529/1 o výměře 2853 m2 geometrickým plánem č. 2614-118/2018 ze dne 11.6.2018) 

obec Ústí nad Labem, k. ú. Střekov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Statutární město Ústí nad Labem.  

 

B) ukládá  

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

přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 12.7.2019: Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti č. 19/SML1352/DSN/MAJ 

podepsána dne 6.5.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 045/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)24. – 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 organizace Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 

110 00, IČO: 70994234, a to: - pozemek: p.č. 218/19 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 218/3 o výměře 2234 m2 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 320-80/2017 ze dne 11.10.2017) - pozemek: p.č. 

875/13 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: 

p.č. 875/16 o výměře 569 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemky 

byly odděleny z p.p.č. 875/1 o výměře 21109 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 320-

80/2017 ze dne 11.10.2017) - pozemek: p.č. 875/14 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 875/15 o výměře 477 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: jiná plocha (pozemky byly odděleny z p.p.č. 875/2 o výměře 57509 m2 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 320-80/2017 ze dne 11.10.2017 a jsou zatíženy 

věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) obec Moldava, k.ú. Moldava, 

zapsaných na LV č. 145 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro 

Správu železniční dopravní cesty, ostatní organizace.  

 

B) 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. 9. 2019  

Vyjádření k 22.5.2019: Smlouva č. 19/SML0757/DSN/MAJ podepsána dne 27.3.2019.  
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Usnesení ZÚK č. 047/18Z/2019 (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 

přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Staré Křečany, se sídlem: 

40761 Staré Křečany 38, IČO: 0026165, a to: - stavba mostu ev. č. 2659-1, umístěna na pozemku p. č. 

445/2, obec Staré Křečany, k. ú. Kopec a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 

organizaci 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 

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 3.7.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1009/DSN/MAJ podepsána dne 2. 7. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 054/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)26. – 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. 192/15 o 

výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 

662/14 o výměře 30 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. 221/18/4120 a 

doložky dle přílohy č. 2.15 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. 192/15 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - 

pozemek: p.č. 662/14 o výměře 30 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  
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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. 10. 2019  

Vyjádření k 11.3.2019: Smlouva č. 19/SML0696/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 055/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)27. – 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. 393/2 o 

výměře 512 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Výsluní, k.ú. Třebíška, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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. 192/2018 a doložky 

dle přílohy č. 2.17 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. 393/2 o 

výměře 512 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Výsluní, k.ú. Třebíška, 

zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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. 10. 2019  

Vyjádření k 11.3.2019: Smlouva č. 19/SML0697/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 056/18Z/2019 (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 

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. 1803/2 o 
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výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z 

pozemku p.č. 1803 o výměře 917 m2 geometrickým plánem č. 751-89/2018 ze dne 4. 9. 2018, 

pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec 

Markvartice, k.ú. Markvartice u Děčína, zapsaný 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 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. 19/U/VOB/2018 a 

doložky dle přílohy č. 2.19 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. 1803/2 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 

(oddělen z pozemku p.č. 1803 o výměře 917 m2 geometrickým plánem č. 751-89/2018 ze dne 4. 9. 

2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí), obec 

Markvartice, k.ú. Markvartice u Děčína, zapsaný 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. 10. 2019  

Vyjádření k 11.3.2019: Smlouva č. 19/SML0698/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 057/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)29. – 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. 771/13 o 

výměře 3561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 771/14 o 

výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 771/15 o 

výměře 472 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 771/16 o 

výměře 1887 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - pozemek: p.č. 771/20 o 

výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Huntířov, k.ú. Stará 

Oleška, 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.  
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B) souhlasí  

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 

20/U/VOB/2018 a doložky dle přílohy č.2.21 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. 771/13 o výměře 3561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 

- pozemek: p.č. 771/14 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 771/15 o výměře 472 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 771/16 o výměře 1887 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, - 

pozemek: p.č. 771/20 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec 

Huntířov, k.ú. Stará Oleška, 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. 10. 2019  

Vyjádření k 31.10.2019: Smlouva č. 19/SML0700/OS/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 059/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)30. – 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 společnosti WINDTEX s.r.o., se 

sídlem náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 252 71 491, a to: - pozemek: 

p.č. 187/7 o výměře 346 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 187/6 o výměře 10 

m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 192/5 o výměře 345 m2, druh pozemku: trvalý 

travní porost - pozemek: p.č. 192/6 o výměře 10 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: 

p.č. 200/10 o výměře 199 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 444/4 o výměře 144 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemky jsou zatíženy věcným 

břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) obec Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, 

zapsaných na listu vlastnictví č. 368 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Teplice, pro WINDTEX s.r.o. za celkovou kupní cenu 286.951,50 Kč (1054 m2, 225,- Kč/m2 + DPH, 

cena sjednána dohodou, viz důvodová zpráva).  

 

B) si vyhrazuje  

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

o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu C) tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o zřízení služebnosti cesty a stezky k nemovitým věcem (předmětu koupě), a to: - pozemek: p.č. 187/7 

o výměře 346 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 192/5 o výměře 345 m2, druh 

pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 192/6 o výměře 10 m2, druh pozemku: trvalý travní 

porost - pozemek: p.č. 200/10 o výměře 199 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 
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444/4 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace obec 

Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsaným na listu vlastnictví č. 368 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, dále k nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje, a 

to - pozemek: p.č. 74/4 o výměře 22 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 76/14 o 

výměře 33 m2, druh pozemku: lesní pozemek - pozemek: p.č. 76/15 o výměře 2824 m2, druh pozemku: 

lesní pozemek obec Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsaným na listu vlastnictví č. 449 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice - pozemek: p.č. 645/5 o výměře 

1175 m2, druh pozemku: trvalý travní porost - pozemek: p.č. 674/4 o výměře 41 m2, druh pozemku: 

trvalý travní porost obec Mikulov, k.ú. Mikulov v Krušných Horách, zapsaným na listu vlastnictví č. 

420 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice Povinný: Ústecký kraj, se 

sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 Oprávnění pro: - pozemek: 

p.č. 444/3, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek: p.č. 208/11, druh pozemku: ostatní plocha, - 

pozemek: p.č. 208/12, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek: p.č. 208/13, druh pozemku: ostatní 

plocha, - pozemek: p.č. 11/7, druh pozemku: ostatní plocha, obec Moldava, k.ú. Nové Město u 

Mikulova, zapsaných na listu vlastnictví č. 368 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Teplice. Služebnost stezky a cesty se zřizuje jako služebnost pozemková (in rem), v rozsahu 

5.139 m2 za úplatu v celkové výši 310.909,50 Kč (50,00 Kč/m2 + DPH).  

 

D) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 

služebnosti, jejímž předmětem je nákup (nabytí) uvedené v bodu A) a zřízení služebnosti uvedené v 

bodu C) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 29.3.2019: Smlouva č. 19/SML0704/KSN/MAJ podepsána dne 27.3.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 062/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)31. – 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 Litoměřice, se sídlem Mírové 

náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ:00263958, a to: - pozemek: p.č. 2490/18 o výměře 376 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 2490/22 o výměře 

301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 2490/26 o 

výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 

2490/29 o výměře 347 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - 

pozemek: p.č. 2490/33 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 68.400,--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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého 

kraje.  



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 18 

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 30.9.2019: KS č. 19/SML0693/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 063/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)32. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) zrušuje  

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 107/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018.  

 

B) 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 společnosti Mondi Štětí a.s., se 

sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 26161516, to: - pozemek: p.č. 1557/10 o výměře 852 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 1557/10 o výměře 875 m2 

geometrickým plánem č. 1711-52/2017 ze dne 26. 4. 2017), - pozemek: p.č. 1606/2 o výměře 1550 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 1606 o výměře 3160 m2 

geometrickým plánem č. 1738-014/2018 ze dne 25. 6. 2018), obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaných na LV 

č. 1306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 

178.200,--Kč (60,--Kč/m2 a 100,--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.  

 

C) ukládá  

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

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

kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 9.5.2019: KS č. 18/SML2875/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 066/19Z/2019 (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 

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

1, Světec 417 53, IČ:00266612, a to: - pozemek: p. č. 509/27 o výměře 206 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 509/5 o výměře 5489 m2 

geometrickým plánem č. 344-31/2018 ze dne 13.8.2018) obec Světec, k.ú. Světec, zapsaný na LV č. 

567 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí 

uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se 

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  
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Termín: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 24.6.2019: Darovací mlouva č. 19/SML1665/DSN/MAJ.  

 

 

 

Usnesení ZÚK č. 067/19Z/2019 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Straškov-Vodochody, se 

sídlem Straškov 2, PSČ 411 84 Straškov-Vodochody, IČO: 00264431, a to: - pozemek: p.č. 615/5 o 

výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, - pozemek: p.č. 

615/6 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (odděleny z 

p.č. 615/1 o výměře 4124 m2 dle geometrického plánu č. 414-55/2018 ze dne 19. 4. 2018), obec 

Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsaných na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 

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

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

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 7.6.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1541/DSN/MAJ podepsána dne 5. 6. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 068/19Z/2019 (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 

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

Píšťany č.p. 64, PSČ 411 01 Žalhostice, IČO: 526789, a to: - pozemek: p.č. 271/11 o výměře 401 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 271/1 o výměře 10268 m2 dle 

geometrického plánu č. 386-121/2018 ze dne 16. 7. 2018), - pozemek: p.č. 272/3 o výměře 392 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z p.č. 272/1 o výměře 957 

m2 dle geometrického plánu č. 386-121/2018 ze dne 16. 7. 2018), obec Píšťany, k.ú. Píšťany, 

zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro 

Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a 

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

00080837.  

 

B) ukládá  
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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. 9. 2019  

Vyjádření k 4.11.2019: Uzavřena Darovací smlouva č. 19/SML1540/DSN/MAJ dne 29. 8. 2019.  

 

 

Usnesení ZÚK č. 069/19Z/2019 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Vědomice, se sídlem Na 

Průhonu 270, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 00264598, a to: - pozemek: p.č. 88/198 o 

výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 88/1 

o výměře 55433 m2 dle geometrického plánu č. 946-167/2018 ze dne 20. 8. 2018), obec Vědomice, 

k.ú. Vědomice, zapsané na LV č. 586 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace 

Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, se sídlem Roudnická 37, 

Vědomice, PSČ: 413 01, IČ: 00081701.  

 

B) ukládá  

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

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

hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 7.6.2019: Darovací smlouva č. 19/SML1558/DSN/MAJ podepsána dne 5. 6. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 070/19Z/2019 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Louny, se sídlem Mírové 

náměstí 35, PSČ: 440 23 Louny, IČO: 00265209, a to: - pozemek: p.č. 3738/391 o výměře 8 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 3738/323 o 

výměře 31 m2 geometrickým plánem č. 4899-8/2019 ze dne 6. 2. 2019), obec Louny, k. ú. Louny, 

zapsaný na LV č. 4271 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro 

Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní 

akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, příspěvková organizace, se sídlem 

Osvoboditelů 380, Louny, PSČ: 440 01, IČO: 14451042.  

 

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.  
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Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 8.10.2019: Darovací smlouva 19/SML1841/DSN/MAJ podepsána panem hejtmanem dne 

30.9.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 071/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)38. – 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 Kadaň, se sídlem 

Mírové náměstí 1, PSČ: 432 01 Kadaň, IČO: 00261912, a to: - pozemek: p.č. 1422/2 o výměře 812 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaný na LV č. 8 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za podmínek: 

1. zachování sadu, tzn. 22 ks slivoní 2. podání písemné zprávy SŠTGaA, p.o. o prováděné údržbě a 

stavu slivoní a to 1x za rok v termínu do 31.12 příslušného roku 3. umožnění přístupu zástupcům 

SŠTGaA, p.o. a kmotrům jednotlivých slivoní na pozemek po předchozí domluvě - stavba plotu (stavba 

nezapisovaná do katastru nemovitostí) umístěná na p. č. 1422/1 k. ú. Kadaň a vyjmutí uvedených 

nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a 

automobilní Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702/10, PSČ: 430 01, IČO: 

18383696.  

 

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. 9. 2019  

Vyjádření k 16.9.2019: Darovací smlouva 19/SML1781/DSN/MAJ byla uzavřena dne 2.8.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 085/19Z/2019 (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 

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Otvice, se sídlem: Školní 

95, 43111 Otvice, IČO: 00262064, a to: - pozemek: p.č. 72/57 o výměře 4113 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 72/59 o výměře 1178 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 73/6 o výměře 223 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle 

aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) - pozemek: p.č. 333/10 o výměře 550 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 573/2 o výměře 688 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 685/36 o výměře 238 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 723/3 o výměře 191 

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

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



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 22 

obec Otvice a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská 

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

Ústí nad Labem, IČO: 00829048.  

 

B) ukládá  

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

přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31. 10. 2019  
Vyjádření k 12.7.2019: Darovací smlouva č. 19/SML2202/DSN/MAJ podepsána dne 9.7.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 086/19Z/2019 (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 

přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního města Ústí nad 

Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, a to: - pozemek: 

p.č. 15/2 o výměře 450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní dopravní plocha 

(pozemek byl oddělen z p.p.č. 15 o výměře 669 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 

874-187/2018 ze dne 24. 9. 2018 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 

nemovitostí) obec Ústí nad Labem, k. ú. Svádov, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Statutární město Ústí nad Labem - pozemek: p.č. 

261/2 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda (pozemek byl 

oddělen z p.p.č. 261 o výměře 4091 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 501-118/2018 

ze dne 11. 6. 2018 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí) obec 

Ústí nad Labem, k. ú. Církvice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Labem, pro Statutární město Ústí nad Labem a předání uvedených nemovitých věcí 

k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na 

Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00829048.  

 

B) ukládá  

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

přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31. 10. 2019  
Vyjádření k 5.8.2019: Smlouva č. 19/SML2724/DSN/MAJ podepsána dne 2.8.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 087/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)41. – 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 města Štětí, se sídlem Mírové náměstí 

163, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 00264466, to: - pozemek: p.č. 1603/8 o výměře 321 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku č. 1603 o výměře 929 m2 geometrickým 

plánem č. 1738-014/2018 ze dne 25. 6. 2018), obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaný na LV č. 1 u 

Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 19.260,--Kč 
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(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: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 14.6.2019: KS č. 19/SML1371/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 088/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)42. – 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 města Mikulášovice, se sídlem 

Mikulášovice 1007, PSČ 407 79, IČ: 00261581, a to: - pozemek: p.č. 5853/28 o výměře 21 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Mikulášovice, k.ú. Mikulášovice, zapsaný 

na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 

1.260,--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: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 9.5.2019: KS č. 19/SML1443/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 093/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)43. – 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: p.č. 1088/5 o výměře 557 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1145/5 o výměře 406 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace - pozemek: p.č. 1078/34 o výměře 

32 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1078/14 o výměře 2685 m2 

geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 296-57/2018 ze dne 27.3.2018) - pozemek: p.č. 

1088/7 o výměře 261 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1088/2 o výměře 

4604 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 297-57/2018 ze dne 27. 3. 2018) - pozemek: 

p.č. 1078/31 o výměře 224 m2, druh pozemku: orná půda obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad 

Labem, zapsaných na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, 
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pro za celkovou kupní cenu 200.000,00 Kč (135,14 Kč/m2, cena sjednána dohodou 

– viz důvodová zpráva), a předání uvedených nemovitých věcí mimo pozemku p.č. 1078/31 k 

hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na 

Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00829048.  

 

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. 10. 2019  

Vyjádření k 5.6.2019: Smlouva č. 19/SML1840/KSN/MAJ podepsána dne 4.6.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 098/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)44. – 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 Statutárního města Teplice, se 

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

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

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

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

geometrickým plánem č. 2874-13/2019 ze dne 20. 2. 2019) - pozemek: p. č. 2392/8 o výměře 167 m2, 

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

geometrickým plánem č. 2874-13/2019 ze dne 20. 2. 2019) obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, to vše za celkovou 

kupní cenu 248.890,-- Kč + DPH v případě, že prodej pozemků bude podléhat dani z přidané hodnoty 

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

znaleckého posudku ve výši 1.800,-- Kč) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 

příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, se sídlem organizace: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75149541  

 

B) ukládá  

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 14.8.2019: Dne 12. 8. 2019 byla podepsaná smlouva č. 19/SML2385/KSN/MAJ.  

 

Usnesení ZÚK č. 102/19Z/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. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 1. o 

vyřazení movitého majetku, a to dle příloh č. 11.1, 11.2 a 11.3 tohoto usnesení z vlastnictví Ústeckého 

kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, 2. o poskytnutí daru 
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movitého majetku, a to dle příloh č. 11.1, 11.2 a 11.3 tohoto usnesení obci Údlice, Náměstí 12, 431 41 

Údlice, IČ: 00262153.  

 

B) ukládá  

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

poskytnutí daru movitého majetku uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 1.10.2019: Smlouva č. 19/SML1778/DSM/MAH byla dne 17.7.2019 podepsána.  

 

Usnesení ZÚK č. 104/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)46. – V. volební období)  

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k nemovité věci, a 

to: - pozemek: p.č. 2533/24 o výměře 494 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (pozemek je oddělen z 

p.č. 2533/6 o výměře 10159 m2 geometrickým plánem č. 4631-162/2018 ze dne 14. 8. 2018 a je 

zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), obec 

Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 7566 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrálního pracoviště Litoměřice.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, 

hejtmanovi Ústeckého kraje Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k nemovité věci uvedené v 

bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 30.5.2019: Potvrzení o zániku předkupního práva předloženo k podpisu a následně 

odesláno na katastrální úřad.  

 

Usnesení ZÚK č. 108/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)47. – V. volební období)  

Akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 – aktualizace a doplnění zásobníku akcí  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

akce v předpokládané výši dle Zásobníku akcí pro financování z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 

dle přílohy č. 3 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi. MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana, aby prověřil možnost prodloužení 

čerpání úvěru do konce roku 2022  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 18.7.2019: Bylo projednáno s poskytovatelem úvěru s níže uvedeným závěrem: „V 

návaznosti na jednání s pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje Vám sděluji, že Česká spořitelna, 

a.s. je připravena podniknout příslušné interní a administrativní kroky k tomu, aby umožnila 

Ústeckému kraji prodloužení období čerpání úvěru na základě smlouvy č. 1118/17/LCD ze dne 

13.12.2017 o jeden rok, nově do 31.12.2022, při zachování ostatních stávajících termínů úvěru, tedy 

zahájení splácení v 01/2022 a konečném termínu splacení úvěru v 12/2031. Předpokládáme předložení 
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návrhu dodatku v podzimních měsících tak, aby jsme mohli do konce roku 2019 dodatek na 

prodloužení tohoto termínu oboustranně podepsat."  

 

 

Usnesení ZÚK č. 141/20Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)48. – V. volební období)  

Financování sociálních služeb v roce 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace uvedené v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu  

 

B) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, povinnost podniknout další kroky k 

získání dalších finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb,  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 23.9.2019: V současné době stále probíhají jednání na politické úrovni mezi Ústeckým 

krajem a MPSV ohledně získání dalších finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb v 

kraji.  

 

Usnesení ZÚK č. 006/22Z/2019/B) (v návrhu na usnesení pod číslem A)49. – V. volební období) 

Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 23. 5. 2019 do 7. 8. 2019.  

 

B) ukládá  

Radě Ústeckého kraje, aby se na svém jednání zabývala výsledky kontroly včetně vyjádření ředitele 

Krajského úřadu. 

Termín: 21.10.2019  

Vyjádření k 23.9.2019: Projednáno dne 18.9.2019 na RUK.  

 

Usnesení ZÚK č. 015/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)50. – V. volební období) 

Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML0010/SoPD/SPRP, 

kterým se stanoví doba realizace a účinnost uznatelných nákladů do 30. 09. 2019. 2. o uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1534/SoPD/SPRP, kterým se stanoví doba 

realizace a účinnost uznatelných nákladů do 31. 12. 2019. 3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace č. 18/SML2828/SoPD/SPRP, kterým se stanoví doba realizace a účinnost 

uznatelných nákladů do 31. 12. 2019.  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, 1. náměstkovi hejtmana provést potřebné úkony k uzavření dodatků dle části 

A) tohoto usnesení.  

Termín: 30. 9. 2019  
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Vyjádření k 12.11.2019: Dodatky uzavřeny.  

 

 

 

Usnesení ZÚK č. 036/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)51. – V. volební období)  

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

smlouvám  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace o podaných žádostech dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

o uzavření dodatků dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení.  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.  

Termín: 9. 10. 2019  

Vyjádření k 9.10.2019: Dodatky ke smlouvám byly odborem kultury a památkové péče vypracovány a 

postoupeny k podpisům obou stran.  

 

Usnesení ZÚK č. 037/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)52. – V. volební období) 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 – rozdělení dotací  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.  

 

B) mění  

v části B) bod 2. na "dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 

vzoru smlouvy, schválené usnesením č. 066/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, za podmínky předložení 

rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace", a to tomuto žadateli: Projekt č. 

26 Název projektu: Sladovna - oprava a obnova krovu střechy sladovny č. p. 645 Žadatel: Město 

Šluknov Sídlo: náměstí Míru 1, Šluknov 407 77 IČ: 00261688 Dotace: 100 000,- Kč Podíl dotace na 

celkových uznatelných nákladech: max. 69 % Termín ukončení realizace projektu, jako závazný 

ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019  

 

C) ukládá  

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.  

Termín. 9. 10. 2019  

Vyjádření k 9.10.2019: Smlouva byla podepsána dne 7. 10. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 044/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)53. – V. volební období)  

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 2. 

výzva – změna smluv  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
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A) bere na vědomí  

informaci o žádosti města Třebenice, IČ 00264521, o prodloužení termínu realizace projektu „Sběrný 

dvůr Třebenice“, dle přílohy č.1 tohoto materiálu;  

 

B) rozhoduje  

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

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML/SoPD4730/ZPZ uzavřené s 

Městem Třebenice, IČ 00264521, v rámci projektu „Sběrný dvůr Třebenice“, dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení.  

 

C) ukládá  

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

životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, administraci dodatku dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

Termín: 11.10.2019  

Vyjádření k 30.10.2019: Dodatek byl městu Třebenice zaslán, dne 16.10.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 085/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)54. – V. volební období)  

Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové 

politiky“ – vyhodnocení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

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

smluv s podpořenými organizacemi  

Termín: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 29.10.2019: Smlouvy byly řádně oběma stranami podepsány a uzavřeny v termínu.  

 

Usnesení ZÚK č. 086/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)55. – V. volební období)  

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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém 

kraji“ uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu  

 

B) rozhoduje  

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

poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci dotací  

Termín: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Dne 11.11.2019 byla smlouva podepsaná.  
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Usnesení ZÚK č. 088/22Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)56. – V. volební období)  

Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb CEDR – komunitní spolek o převodu poskytnuté 

dotace ve výši 42 881,- Kč na sociální službu azylové domy (ID 5108266), ze sociální služby terénní 

programy (ID 6572053)  

 

C) ukládá  

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

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

Termín: 15. 10. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Dne 23.10.2019 byl dodatek ke smlouvě oboustranně podepsán.  

 

Usnesení ZÚK č. 005/23Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)57. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ - vyhodnocení mimořádného 

termínu  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 tohoto usnesení, a to zejména Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 

Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 

rok 2019 ze dne 11. 1. 2019 a Přehled subjektů navržených k podpoře v rámci mimořádného termínu v 

programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, včetně výše dotace  

 

B) schvaluje  

a) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy 

č. 3 tohoto usnesení b) formulář pro vyúčtování vyrovnávací platby a dotace, dle přílohy č. 4 tohoto 

usnesení  

 

C) rozhoduje  

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

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

poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto usnesení  

 

D) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, vykonat potřebné úkony k uzavření 

dodatků ke smlouvám v termínu do 31. 10. 2019  

Vyjádření k 29.10.2019: Všechny dodatky se smlouvám byly v řádném termínu podepsány a uzavřeny 

se všemi poskytovateli sociálních služeb, kteří žádali o dotaci.  
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Usnesení ZÚK č. 006/23Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)58. – V. volební období)  

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ - vyhlášení  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 tohoto usnesení,  

 

B) rozhoduje  

o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ dle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení,  

 

C) ukládá  

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zveřejnit dotační program „Podpora 

sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“.  

Termín: 1. 10. 2019  

Vyjádření k 2.10.2019: Dotační program "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3" 

byl dne 1.10. zveřejněn na úřední desce.  

 

Usnesení ZÚK č. 009/24Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)59. – V. volební období)  

Řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II 

Severozápad  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

o uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého 

kraje, a.s., IČ 60279524, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem dle přílohy č. 2 

tohoto usnesení.  

 

B) ukládá  

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dohodu o narovnání dle bodu A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 1. 11. 2019  

Vyjádření k 4.11.2019: Dohoda o narovnání byla uzavřena dne 31.10.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 069/24Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)60. – V. volební období)  

Vrácení části neinvestiční dotace a individuální dofinancování  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 až 4 tohoto materiálu  

 

B) rozhoduje  

a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 195 534,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 

Sociální agentura o.p.s. na sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením (ID 8611170) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v 

Ústeckém kraji 2019, z důvodu ukončení registrace sociální služby, v rámci kompetence dané § 101a 

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

sociální službu odborné sociální poradenství (ID 8052393) ve výši 97 767,- Kč v rámci dotačního 



  Příloha č. 1                                                                                                                   

  

 31 

programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci kompetence dané § 101a zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, c) o poskytnutí dotace na sociální 

službu sociální rehabilitace (ID 4452113) ve výši 97 767,- Kč v rámci dotačního programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. d) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 1 089 

150,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb Město Lovosice na sociální službu pečovatelská 

služba (ID 4978750) 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, e) o poskytnutí dotace poskytovateli 

sociálních služeb Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace na sociální službu 

pečovatelská služba (ID 9512421) ve výši 1 089 150,- Kč v rámci dotačního programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci kompetence dané § 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 dodatku 

ke smlouvě s poskytovatelem Sociální agentura, o.p.s. dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a Smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb s poskytovatelem Sociální služby města 

Lovosice, příspěvková organizace dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,  

Termín: 8. 11. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb byla s 

poskytovatele Sociální služby Města Lovosice, p.o. uzavřena dne 29. 10. 2019. Dodatek ke Smlouvě s 

poskytovatelem Sociální agentura, o.p.s. bude uzavřen dne 7. 11. 2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 070/24Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)61. – V. volební období)  

Žádost o převod finančních prostředků - Malý dotační program 2019  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 tohoto materiálu,  

 

B) rozhoduje  

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

vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Most k naději, z.s. o převodu poskytnuté dotace ve 

výši 6 685,- Kč na sociální službu krizová pomoc (ID 9936300), ze sociální služby odborné sociální 

poradenství (ID 4641267)  

 

C) ukládá  

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

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

Termín: 15. 11. 2019  

Vyjádření k 12.11.2019: Dne 11.11.2019 došlo k uzavření a podepsání Dodatku č. 2.  

 

Usnesení ZÚK č. 074/24Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)62. – V. volební období)  

Úprava Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  
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úpravu Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje podle§ 51 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh mimořádných odměn dle Pravidel uvedených v části A) tohoto 

usnesení.  

Termín: 21.10.2019  

Vyjádření k 4.11.2019: Materiál Úprava pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům 

Zastupitelstva ÚK byl předložen na zasedání Zastupitelstva ÚK dne 21.10.2019.  

 

Usnesení ZÚK č. 075/24Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem A)63. – V. volební období)  

Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné 

odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

B) ukládá  

Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci vyplacení 

mimořádných odměn zastupitelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Termín: 15.11.2019  

Vyjádření k 11.11.2019: Vyplacení mimořádných odměn zastupitelům bylo splněno.  

 

 


