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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. 

 

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 28. 9. 2019 do 24. 11. 2019 

 

Usnesení ZÚK č. 062/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ 

schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.  

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

předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, státní 

podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 a to: - pozemek: p.č. 1200/2 

o výměře 27018 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: vod. dílo, 

přehrada LV 61, obec Březno, k. ú. Březno u Chomutova, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního 

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

4.046.220,-- Kč (dle ZP č. 2390-11/19 ze dne 13. 2. 2019) a vyjmutí uvedené nemovité věci z 

hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.  

 

B) ukládá  

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

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

Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 9. 2019  

Vyjádření k 8.10.2019: Návrh Kupní smlouvy 19/SML1837/KSN/MAJ, který byl připomínkován 

odborem LP a DS nebyl kupujícím - Povodí Ohře, s.p. přijat. O textaci kupní smlouvy bude jednáno 

mezi odborem DS a Povodí Ohře s.p. Odbor MAJ navrhuje prodloužení termínu do 30.10.2020. 

Nový termín: 30.10.2020  
 

Usnesení ZÚK č. 097/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) rozhoduje  

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

o budoucím nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Postoloprty, 

se sídlem Mírové náměstí 318, Postoloprty, PSČ: 439 42, IČO: 00265403 a to: - pozemek: p. č. 

1556/1 o výměře 4092 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek: p. č. 1557/1 o výměře 8143 

m2, druh pozemku: orná půda, - pozemek: p. č. 1557/17 o výměře 723 m2, druh pozemku: orná 

půda, - pozemek: p. č. 1557/19 o výměře 116 m2, druh pozemku: orná půda, obec Březno, k. ú. 

Březno u Loun, zapsaných na LV č. 158 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Louny, pro AGROSPOL Březno spol. s r.o. - pozemek: p. č. 1557/2 o výměře 784 m2, 

druh pozemku: orná půda, - pozemek: p. č. 1557/3 o výměře 1172 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, - pozemek: p. č. 1557/4 o výměře 143 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek: p. č. 

1557/5 o výměře 358 m2, druh pozemku: orná půda, - pozemek: p. č. 1557/6 o výměře 1308 m2, 
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druh pozemku: orná půda, - pozemek: p. č. 1557/7 o výměře 874 m2, druh pozemku: orná půda, - 

pozemek: p. č. 1557/8 o výměře 39 m2, druh pozemku: orná půda, - pozemek: p. č. 1557/9 o 

výměře 1099 m2, druh pozemku: orná půda, - pozemek: p. č. 1557/16 o výměře 1948 m2, druh 

pozemku: orná půda, - pozemek: st.p. č. 154 o výměře 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a 

nádvoří, obec Březno, k. ú. Březno u Loun, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, pro

za cenu obvyklou stanovenou podle znaleckého posudku + ostatní náklady města 

Postoloprty spojené s nabytím předmětných nemovitých věcí do vlastnictví města.  

 

B) ukládá  

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

předmětem je budoucí nákup (nabytí) uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu 

Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 10. 2019  

Vyjádření k 11.11.2019: Město Postoloprty nemá zajištěn výkup nemovitých věcí od fyzických 

osob. Odbor majetkový doporučuje prodloužit termín na uzavření budoucí kupní smlouvy s městem 

Postoloprty do 30. 11. 2020. Nový termín: 30.11.2020  

 

Usnesení ZÚK č. 020/24Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

1) příděl z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje ve výši 2 000 tis. Kč na celkový objem 109 980 tis. 

Kč 2) výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 

Ústeckého kraje (bod 4.6) - procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů  

 

B) rozhoduje  

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

pozdějších předpisů, o poskytnutí těchto dotací těmto subjektům: • žadatel: České Švýcarsko o.p.s. 

IČ: 25436911 sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746 výše neinvestiční dotace: 

500 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s. IČ: 

28734220 sídlo: Klíny 61, PSČ 43601 výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč podíl dotace ve výši 

100% • žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. IČ: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, 

PSČ 43801 sídlo: 28750721 výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč podíl dotace ve výši 100% • 

žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s. IČ: 28750853 sídlo: Litoměřice, Komenského 

748/4, PSČ: 412 01 výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč podíl dotace ve výši 100% 2) o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu  

 

C) ukládá  

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření veřejnoprávních 

smluv dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu.  

Termín: 30. 10. 2019  

Vyjádření k 30.10.2019: Smlouvy jsou již připravené, pouze se čeká na podpisy zúčastněných 

stran, z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu do 31.12.2019. Nový termín: 31.12.2019  

 

 


