
Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 68. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 09.05.2019 
od 10:05 hodin do 11:43 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/68R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 68. zasedání Rady Ústeckého kraje:

PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA
RSDr. Stanislava Rybáka

Usnesení č. 002/68R/2019
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 68. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/68R/2019
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 – 
2020

1. Usnesení RÚK č. 181/40R/2018 z 23.05.2018 Nakládání s majetkem
2. Usnesení RÚK č. 126/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
3. Usnesení RÚK č. 127/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
4. Usnesení RÚK č. 128/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
5. Usnesení RÚK č. 129/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
6. Usnesení RÚK č. 130/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
7. Usnesení RÚK č. 131/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
8. Usnesení RÚK č. 132/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
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originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a 
připravit k uzavření smlouvu na danou část zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k 
podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 31. 5. 2019

Usnesení č. 039/68R/2019
14.3 Žádost o podporu MAS do roku 2023 – návrh dalšího financování

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s finanční podporou režijních nákladů projektů místních akčních skupin Ústeckého kraje ve 
výši 5 % podílu z celkových způsobilých nákladů projektů z Integrovaného regionálního 
operačního programu v období 2020 - 2023, a

B) ukládá

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zařadit finanční částku 1 
mil. Kč do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020.
Termín: 30. 9. 2019

Usnesení č. 040/68R/2019
16.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu koncepce včetně vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí „Mobilita pro Sasko – Zemský plán dopravy 2030“ 
Svobodný stát Sasko

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

předložený návrh koncepce a nemá k němu připomínek.
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Usnesení č. 041/68R/2019
17.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 76 o výměře 816 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
stavba: Mníšek, č. p. 232, administrativa, stavba stojí na pozemku: st. 76
- pozemek: st. 121 o výměře 48 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 
stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 121
- pozemek: p.č. 442/1 o výměře 2489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
- pozemek: p.č. 442/2 o výměře 781 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Nová Ves v Horách, k. ú. Mníšek v Krušných horách, zapsaných na LV č. 360 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 042/68R/2019
17.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání
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