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Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 4. 1. 2020 do 20. 2. 2020 

 

Usnesení č. 107/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

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 Vejprty, se sídlem Tylova 

870/6, PSČ 431 91 Vejprty, IČ: 00262170, to: -pozemek: p.č. 2174/4 o výměře 377 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 2174 o výměře 4848 m2 dle 

geometrického plánu č. 1270-105/2016 ze dne 17. 12. 2016), -pozemek: p.č. 2185/4 o výměře 67 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, (vzniká oddělením části z p.č. 2185/4 a 

části z p.č. 2185/16 dle geometrického plánu č. 1270-105/2016 ze dne 17. 12. 2016), obec Vejprty, 

k.ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště 

Chomutov, za kupní cenu 22.200,- Kč (50,- 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 (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 20. 1. 2020  

Vyjádření k 31.10.2017: Město Vejprty zjistilo, že prodej předmětných pozemků se může 

uskutečnit až v roce 2019 z důvodu čerpání dotace na rekonstrukci a do roku 2019 běží městu ještě 

doba udržitelnosti. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 20. 1. 2020. Nový 

termín: 20.1.2020  
Vyjádření k 12.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 20.1.2020  

Vyjádření k 22.1.2020: Město Vejprty prozatím neprojednalo prodej nemovitých věcí v 

orgánech města. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 31.10.2020. Nový termín: 

31.10.2020  
 

Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 (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 

poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, sídlem 

Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to - pozemek: p.č. 335/5 o výměře 33 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsané na LV č. 

345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj, - 

část vyřazené komunikace č. III/00815 včetně příslušenství a součástí v délce 0,500 km, od 

křižovatky s původní silnicí č. III/00815 po křižovatku se silnicí č. III/0089 v k.ú. Prosmyky, část 

komunikace se nachází pozemku 335/5 v k.ú. Prosmyky. Komunikace je nyní v režimu účelové 

komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. 

2200/DS/2009, JID: 17332/2012/KÚÚK ze dne 3. 2. 2012 a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 
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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) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2020  

Vyjádření k 10.9.2018: Žádáme o prodlouženi termínu na 31.1.2019 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Po doplnění dalších 

podkladů ze strany KÚ ÚK, odbor MAJ by nabytí mělo být projednáno na zasedání Zastupitelstva 

města Lovosice dne 27.9.2018. Nový termín: 31.1.2019  

Vyjádření k 23.10.2018: Na 15. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.10.2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.1.2019  

Vyjádření k 31.1.2019: Žádáme o prodlouženi termínu na 31.1.2020 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Majetkový odbor města 

dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu města z důvodu personálních změn na majetkovém 

odboru města. Z tohoto důvodu žádáme opětovně o prodloužení plnění úkolu. Nový termín: 

31.1.2020  
Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.1.2020  

Vyjádření k 23.1.2020: Opětovně žádáme o prodlouženi termínu na 31.1.2021 z důvodu dosud 

neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice (ze strany odboru MAJ 

opakovaně tel. urgováno). Majetkový odbor města dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu 

města z důvodu personálních změn na majetkovém odboru města. Z tohoto důvodu žádáme 

opětovně o prodloužení plnění úkolu Nový termín: 31.1.2021  

 

 


