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Obsah:

Poř. č. Blok Název

1. Prodej prodej (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SÚS ÚK, A. H. (pozemek pro parkování o výměře 
455 m2 za 17.025 Kč) v k. ú. Císařský, okres Děčín

2. Prodej prodej (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SÚS ÚK, do vlastnictví E. M. (pozemek o výměře 
64 m2 za 35.150,- Kč + DPH) v k. ú. Skršín, okres Most

3. Prodej prodej nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SŠ řemesel a služeb Děčín formou veřejné 
dražby (pozemky o výměře 557 m2, NP: 70.000,- Kč, ZP: 
70.000,- Kč), vše v k.ú. Stará Oleška, okres Děčín

4. Prodej prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření Krajské majetkové, do vlastnictví TeepCo s.r.o. 
(bývalý internát č.p. 218 s pozemky o výměře 2676 m2 za 
2.821.790,- Kč) v k. ú. Oldřichov u Duchcova, okres Teplice

5. Prodej prodej (převod) souboru nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Krajské majetkové, formou 
veřejné dražby (budova č.p. 48 s pozemky o výměře 15492 
m2, NP: 17.337.000,- Kč, ZP: 17.337.000,- Kč), vše v k.ú. 
Skyřice, okres Most

6. Prodej prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
hospodaření příspěvkové organizace SÚS ÚK Správě železnic 
(pozemky o výměře 114 m2 za 2.035,50 Kč) v k. ú. Libkovice 
u Mostu, okres Most

7. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK, statutárnímu městu Most (most 
RICO) v Mostě, okres Most

8. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Štětí (pozemky 
o výměře 1951 m2) v k.ú. Počeplice, okres Litoměřice

9. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Štětí (pozemky 
o výměře 125 m2) v k.ú. Hněvice, okres Litoměřice

10. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Chotějovice o výměře 178 m2, silnice č. 
III/25321, okres Teplice 

11. Směna směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem (pozemek pod 
chodníkem o výměře 6 m2) a obcí Malšovice (pozemek pod 
silnicí III/25380 o výměře 57 m2) v k. ú. Malšovice, bez 
doplatku, okres Děčín

12. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od obce Kalek pozemek o výměře 
632 m2 v k.ú. Kalek, silnice č. III/25217 - kupní cena 
37.920,--Kč (60,--Kč/m2), okres Chomutov

13. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od obce 
Málkov (pozemky pod silnicí č. III/22321 o výměře 296 m2 za 
kupní cenu 17.760,- Kč, 60,- Kč/m2) v k. ú. Vysoká u 
Chomutova, k. ú. Zelená, okres Chomutov



14. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od obce 
Málkov (pozemky pod silnicí č. III/22321 o výměře 1258 m2 za 
kupní cenu 75.480,- Kč, 60,- Kč/m2) v k. ú. Málkov u 
Chomutova, okres Chomutov

15. Výpůjčka uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
19/SML2346/SoV/MAJ (sbírka historických vozidel pro zřízení 
muzea historických vozidel v areálu v ulici Ctiborova v 
Chomutově), okres Chomutov



Podbod č. 1. prodej (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK, A. H. (pozemek pro 
parkování o výměře 455 m2 za 17.025 Kč) v k. ú. 
Císařský, okres Děčín

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 
***************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 2749/1 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Šluknov, k. ú. Císařský, zapsané na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 17.025 Kč (dle ZP č. 220/2019 ze dne 28. 10. 2019 
plus ostatní náklady ve výši 3.025 Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

Žadatel: A. H.

Důvodová zpráva:
*********************************************************** požádal o odprodej pozemku p. č. 2749/1 o výměře 455 
m2 v katastrálním území Císařský ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to pro zřízení jednoho parkovacího místa, 
jelikož se jedná o jediný vhodný kus rovného pozemku, který se nachází v blízkosti domu v jeho vlastnictví. 
Pozemek by vyčistil od náletových dřevin včetně plevele.
Cena v místě a čase obvyklá dle Znaleckého posudku č. 220/2019 znalce Ing. Pavla Mareše ze dne 28. 10. 
2019 činí 30 Kč/m2, tj. 14.000 Kč (455 m2). K této částce je připočítána částka za jeho zpracování ve výši 
3.025 Kč. Kupní cena tedy činí 17.025 Kč. Znalecký posudek byl předložen majetkové komisi k nahlédnutí.
O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 050/78R/2019 ze dne 2. 10. 2019. 
Záměr byl zveřejněn od 9. 10. 2019 do 9. 11. 2019.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s prodejem; pozemek je zcela nevyužitelný. Mezi vozovkou a hranicí 
pozemku je cca dva metry široký pruh krajnice, takže je možné odprodat celý pozemek (hranice byla v terénu 
vytyčena geodetem).
Vyjádření odboru DS: souhlasí s vyjádřením správce.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s prodejem, a to bez ustanovení o výhradě zpětné koupě, jelikož po prodeji 
zůstane u silnice č. III/26515 stále volné místo pro případné využití Ústeckým krajem. Zřízením místa pro 
parkování nebude omezeno vlastnické právo žádného vlastníka sousedních nemovitostí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 012/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          



Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 2. prodej (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK, do vlastnictví E. M. 
(pozemek o výměře 64 m2 za 35.150,- Kč + DPH) v k. ú. 
Skršín, okres Most

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.1 black.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 9.2.pdf znalecký posudek U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 do vlastnictví 
**********************************************************************************, a to:
- pozemek: st. 15/2 o výměře 64 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba: Skršín, č. p. 17, rod. dům (LV 110)
obec Skršín, k. ú. Skršín, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 35.150,- Kč + DPH (dle ZP č. 5311-227/19 + ostatní 
náklady ve výši 2.000,- Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: 
Ruská 260, Pozorka, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Žadatel: fyzická osoba

Důvodová zpráva:
Žadatel - ****************** vlastní rodinný dům č. p. 17, který je umístěn na pozemku st. 15/1 a částečně na 
pozemku st. 15/2, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu požádal o odkoupení tohoto 
pozemku, aby došlo k narovnání vlastnických vztahů. Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 5311-227/19 
zpracovaného Mgr. Otou Zemanem byla stanovena na 33.150,- Kč (posudek je přílohou tohoto materiálu). 
Náklady na zpracování znaleckého posudku činí 2.000,- Kč. V souladu se stanoviskem daňového poradce 
bude k výsledné kupní ceně ve výši 35.150,- Kč připočtena DPH.
O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 052/78R/2019 ze dne 2. 10. 2019. 
Záměr byl zveřejněn od 14. 10. 2019 do 14. 11. 2019.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: Souhlasí s prodejem, pozemek je zcela mimo těleso komunikace a pro organizaci 
je nepotřebný.
Vyjádření odboru DS: V souladu s vyjádřením správce doporučuje prodej.
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o prodeji.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Ing. Vladislava Zeilerová



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 3. prodej nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SŠ řemesel a služeb Děčín formou 
veřejné dražby (pozemky o výměře 557 m2, NP: 
70.000,- Kč, ZP: 70.000,- Kč), vše v k.ú. Stará Oleška, 
okres Děčín

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.3.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 9.4.pdf znalecký posudek U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

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 formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 339/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: 
zbořeniště
- pozemek: 461/7 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační 
plocha
obec Huntířov, k. ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 428 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitých 
věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 2279-043-2019 znalce Romana 
Širokého ke dni 30. 9. 2019: 70.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 70.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola řemesel a 
služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807.

Žadatel: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

Důvodová zpráva:
Jedná se o zbytný majetek, který správce Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková 
organizace, ke své činnosti nevyužívá.
Jedná se o dva pozemky v obci Huntířov - rekreační oblasti, která je proslulá svým rybníkem vhodným k 
rybolovu i koupání. Dříve na pozemku st. 339/1 stála z části rekreační chatka, která je již zdemolovaná, zbylo 
pouze torzo základové desky.
Cena obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č. 2279-043-2019 ze dne 30. 9. 2019 a činí 70.000,- Kč. 
Znalecký posudek je přílohou tohoto materiálu.
O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 103/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. 
Záměr byl zveřejněn od 5. 12. 2019 do 6. 1. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SŠ řemesel a služeb Děčín: Souhlasí s prodejem, pozemek je pro organizaci nepotřebný.
Vyjádření odboru SMT: V souladu s vyjádřením správce doporučuje prodej.
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o prodeji formou veřejné dražby.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 008/28MAJ/2020



Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Ing. Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 4. prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Krajské majetkové, do 
vlastnictví TeepCo s.r.o. (bývalý internát č.p. 218 s 
pozemky o výměře 2676 m2 za 2.821.790,- Kč) v k. ú. 
Oldřichov u Duchcova, okres Teplice

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.5 black.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 9.6.pdf znalecký posudek U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 společnosti TeepCo s.r.o., se sídlem 
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČ: 05707200, a to:
- pozemek: st. 267 o výměře 508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Oldřichov, č.p. 218, ubytovací zařízení, umístěna na pozemku st. 267
- pozemek: st. 386 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 386
- pozemek: p.č. 412/1 o výměře 2067 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
obec Jeníkov, k. ú. Oldřichov u Duchcova, zapsaných na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.821.790,- Kč (dle ZP č. 2574-14/2019 – 
viz důvodová zpráva) s tím, že na předmětu prodeje vázne nájemní smlouva uzavřená se společností 
EKOY s.r.o., IČ: 48268470 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a vyjmutí uvedených 
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se 
sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048.

Žadatel: TeepCo s.r.o.



Důvodová zpráva:
Jedná se o bývalý internát, který do konce roku 2015 užívala Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, 
Resslova 5, příspěvková organizace. Od 1. 1. 2016 tento zbytný majetek spravuje Krajská majetková, 
příspěvková organizace, a je nabízen k prodeji formou veřejné dražby dobrovolné. I přes několikeré 
opakování dražby (7x) nedošlo k vydražení. Před poslední plánovanou dražbou (28. 11. 2019) byl na úřad 
doručen dopis obce Jeníkov, v jejímž katastru se nemovitosti nacházejí, ve kterém nás informují, že se na ně 
obrátila společnost TeepCo s.r.o., která se specializuje na vývoj informačních technologií a která má vážný 
zájem o koupi s tím, že by objekt využila částečně pro kanceláře a zázemí firmy a částečně pro bydlení. Obec 
tento záměr podporuje a požádala o přímý prodej této společnosti s tím, že by se tak předešlo tomu, aby 
nemovitosti vydražil zájemce, který by zde mohl provozovat např. ubytovnu.
Nemovitosti jsou pronajaty společnosti EKOY s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční 
nájemné ve výši 80.000,- Kč. S touto skutečností byl zájemce seznámen na schůzce konané dne 19. 12. 
2019.
Společnost TeepCo s.r.o. vznikla v roce 2017 a podílí se na vývoji projektů převážně v jazyce JAVA. Mezi její 
významné zákazníky patří Banking Software Company – elektronické bankovnictví, CS Beton – skladová 
evidence výrobků, Globus ČR – katalog zboží, výrobce bankomatů Diebold Nixdorf – podpůrné projekty, EV 
Expert – nabíjecí stanice pro elektromobily. Ve spolupráci s UJEP získala společný výzkumný projekt od 
Technologické agentury České republiky.

V současné době sídlí v pronajatých kancelářích Báňských projektů v Teplicích, které s ohledem na 
narůstající tým a pestrost projektů přestávají vyhovovat a proto hledá jiné prostory.
Záměrem je nově nabytou nemovitost opravit a upravit tak, aby získala kancelářské prostory (kanceláře, 
zasedačky …), bytové prostory pro zaměstnance (správce objektu), v budoucnu prostory pro coworkingové 
centrum pro studenty a začínající projekty a vytvoření veřejně dostupné nabíjecí stanice pro elektromobily.

O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016, 
záměr byl zveřejněn od 24. 6. 2016 do 24. 7. 2016 a od 15. 8. 2018 do 13. 9. 2018.
Znaleckým posudkem č. 2574-14/19 zpracovaným pro potřeby dražby na náklady kraje znalcem Ing. 
Dobromírem Kaplanem byla ke dni 30. 9. 2019 stanovena cena v místě a čase obvyklá na 2.821.790,- Kč. 
Posudek je přílohou tohoto materiálu.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o přímém prodeji společnosti TeepCo s.r.o.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Ing. Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 5. prodej (převod) souboru nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Krajské majetkové, 
formou veřejné dražby (budova č.p. 48 s pozemky o 
výměře 15492 m2, NP: 17.337.000,- Kč, ZP: 17.337.000,- 
Kč), vše v k.ú. Skyřice, okres Most

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.9.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 9.10 black.pdf znalecký posudek - AB U

18.1-3 Název: bod 18.1 priloha 9.11 black.pdf znalecký posudek - parkoviště U

18.1-4 Název: bod 18.1 priloha 9.12 black.pdf znalecký posudek - zeleň U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 78/18 o výměře 713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Velebudice, č.p. 48, administrativa, umístěná na pozemku st. 78/18
- pozemek: 395/6 o výměře 7811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: 395/7 o výměře 6968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Most, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje nemovitých věcí 
specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckých posudků č. 5592-54/19, 5592-55/19 a 
5592-56/19 znalce Ladislava Charváta: 17.337.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 17.337.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
5. Práva třetích osob: věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí; nájemní smlouvy na pronájem 
kancelářských prostor uzavřené na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s nájemci: 
ELSVO-MOST, společnost s ručením omezeným; FORCETECH s.r.o.; MECHATRONIC EDUCATION 
spol. s r.o.; Minerva Česká republika a.s.; *************; RSVV – regionální středisko výchovy a vzdělávání, 
s.r.o.; T_Mobile Czech Republic a.s.; nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 
2022 s nájemcem: DELFY s.r.o.
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, 
příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048.

Žadatel: odbor MAJ



Důvodová zpráva:
Administrativní budova č.p. 48 je součástí areálu odborné školy technické v Mostě – Velebudicích, kterou 
společně s parkovištěm a okolní zelení přestala škola využívat ke své činnosti a vykázala jako zbytný 
majetek. V současné době jej spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace. Kanceláře v budově jsou 
zhruba z 1/3 pronajaty. Pozemek p.č. 395/6 navazuje na stavební pozemek pod budovou a jedná se o 
přístupovou komunikaci a parkoviště a dále navazuje pozemek p.č. 395/7, který se nachází v mírném svahu a 
je zatravněn.
Cena obvyklá byla stanovena znaleckými posudky Ladislava Charváta a činí:
AB č.p. 48 včetně st. 78/18 11.000.000,- Kč
Parkoviště včetně p.č. 395/6 3.550.000,- Kč
Zeleň včetně p.č. 395/7 2.787.000,- Kč
CELKEM: 17.337.000,- Kč

O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 104/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019, 
záměr byl zveřejněn od 5. 12. 2019 do 6. 1. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o prodeji formou veřejné dražby.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Ing. Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 6. prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje hospodaření příspěvkové organizace 
SÚS ÚK Správě železnic (pozemky o výměře 114 m2 za 
2.035,50 Kč) v k. ú. Libkovice u Mostu, okres Most

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 3.2 black.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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.rozhodnout 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 společnosti Správa železnic, 
státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO:70994234, a to:
- pozemek: p.č. 1237/35 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (oddělen z pozemku p. č. 
1237/1 geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018)
- pozemek: p.č. 1237/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek: p.č. 1237/38 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (oddělen z pozemku p. č. 
1237/7 geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018)
- pozemek: p.č. 1237/39 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (oddělen z pozemku p. č. 
1237/7 geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018)
vše v obci Mariánské Radčice, k. ú. Libkovice u Mostu, zapsané na LV č. 159 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.035,50 Kč (dle ZP - viz 
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 
00080837.

Žadatel: Správa železnic, státní organizace

Důvodová zpráva:
Žadatel požádal Ústecký kraj o uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej v usnesení uvedených 
pozemků, které byly odděleny geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018 vypracovaným na 
náklady žadatele.
Výkupy těchto pozemků jsou činěny v rámci veřejně prospěšné stavby „Revitalizace a elektrizace trati 
Oldřichov u Duchcova - Litvínov“, která podléhá zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury, ve spojení se zákonem č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění. Na předmětných 
pozemcích bude realizována – přejezdová komunikace, nové zabezpečovací zařízení, žel. svršek a spodek a 
kabelizace

Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku vyhotoveným soudním znalcem Ing. Ladislavem 
Kubiczekem (na náklady žadatele). Kupní cena činní 1.770,- Kč a je vynásobena koeficientem 1,15 – celkem 
2.035,50,-- Kč.
Navýšení kupní ceny je na základě ust. § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury, který říká, že výkupní cena může být navýšena příslušným koeficientem 
oproti ceně stanovené znaleckým posudkem. V případě stavebních pozemků se jedná o násobek ve výši 
1,15.
Znalecký posudek byl předložen majetkové komisi k nahlédnutí.

Záměr prodeje byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 053/78R/2019 dne 2.10.2019 a zveřejněn 
od 15.10.2019 do 16.11.2019.
K uvedené nemovitosti má právo hospodařit příspěvková organizace SÚS ÚK, Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 
03, IČ: 00080837.



Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s prodejem.
Vyjádření odboru DS: Souhlasí s prodejem.
Vyjádření odboru MAJ: Souhlasí s prodejem.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 011/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Horňáková Monika

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 7. poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK, statutárnímu 
městu Most (most RICO) v Mostě, okres Most

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.13.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 statutárnímu městu Most, se sídlem: 
Radniční 1, 434 01 Most, IČO: 00266094, a to:
- stavby: „most – RICO“ č. ev. 13-045 (rok postavení 1976) na parcele č. 136, 135, 177, 295 v k.ú. Most I a 
parcele č. 7551, 7550, 7507, 6926/2, 7549, 7540/11, 7539 v k.ú. Most II, který přemosťuje kolejiště ČD v 
km 47,198 řeku Bílinu, silnici I/13 a trať rychlodráhy č. 3 a č. 4 z Mostu do Litvínova, délka přemostění 
181,6 m po místní komunikaci od křižovatky ul. Budovatelů, ul. Chomutovská, ul. Rudolická a ul. Hřbitovní;
- část komunikace III/2538 v délce 251,6 m, která je vedena takto:
• úsek od křižovatky ulic Rudolická, Chomutovská, tř. Budovatelů k mostu ev. č. 13-045 v délce 45 m
• po mostě ev. č. 13-045 v délce 181,6 m
• k napojení na stávající silnici III/2538 v délce 25 m
v obci Most 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, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor MAJ, statutární město Most

Důvodová zpráva:
V roce 2005 uzavřelo statutární město Most a Ústecký kraj Darovací smlouvu č. 1515/2005 vč. Dodatku č.1, 
kterou byla do vlastnictví kraje darována stavba „most – RICO“ za účelem provedení jejích oprav a 
rekonstrukce s použitím finančního příspěvku – dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Strany se 
vzájemně zavázaly, že po uplynutí 10 let po kolaudaci rekonstrukce stavby „most – RICO“ dojde na výzvu 
kterékoliv strany ke zpětnému darování stavby městu. Dopisem ze dne 17. 9. 2019 vyzvalo město kraj k 
darování předmětu daru zpět do svého vlastnictví.
Účetní hodnota daru – mostu Rico včetně komunikace:
pořizovací cena: 158.377.907,59 Kč
oprávky ke dni 31. 12. 2019: 39.330.592,00 Kč
zůstatková cena: 119.047.315,59 Kč
O záměru darování bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 122/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019, 
záměr byl zveřejněn od 5. 12. 2019 do 6. 1. 2020 a od 31. 1. 2020 do 2. 3. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o poskytnutí daru mostu Rico do vlastnictví statutárního 
města Most.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 021/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Ing. Zeilerová Vladislava



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 8. poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Štětí 
(pozemky o výměře 1951 m2) v k.ú. Počeplice, okres 
Litoměřice

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 5.1 black.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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, 411 08 Štětí, IČO: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 886/11 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 886/12 o výměře 720 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 886/13 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(odděleny z p.č. 886/1 o výměře 16450 m2 dle geometrického plánu č. 281-54/2019 ze dne
22. 5. 2019)
obec Štětí, k.ú. Počeplice, zapsané na LV č. 1377 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, IČO: 00080837.

Žadatel: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466

Důvodová zpráva:
Město Štětí požádalo prostřednictvím SÚS ÚK o převod pozemků v k.ú. Počeplice. Na předmětných 
pozemcích byl vybudován chodník, jehož investorem bylo město Štětí. Geometrický plán byl vyhotoven na 
náklady žadatele.
Dle účetní evidence je účetní hodnota převáděných pozemků:
p.č. 886/11 33.530,- Kč
p.č. 886/12 50.400,- Kč
p.č. 886/13 52.640,- Kč
O záměru darování rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 126/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Záměr 
byl zveřejněn od 4. 12. 2019 do 6. 1. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s darováním nemovitých věcí do vlastnictví města Štětí.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s darováním nemovitých věcí dle vyjádření správce.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s darováním nemovitých věcí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 022/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Kubešová Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 9. poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Štětí 
(pozemky o výměře 125 m2) v k.ú. Hněvice, okres 
Litoměřice

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 5.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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, 411 08 Štětí, IČO: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 302/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.č. 302/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
(odděleny z p.č. 302/10 o výměře 9089 m2 dle geometrického plánu č. 283-101/2018 ze dne
9. 10. 2018)
- pozemek: p.č. 302/13 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
(oddělen z p.č. 302/12 o výměře 252 m2 dle geometrického plánu č. 283-101/2018 ze dne
9. 10. 2018)
obec Štětí, k.ú. Hněvice, zapsané na LV č. 275 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, IČO: 00080837.

Žadatel: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466

Důvodová zpráva:
Po dokončení stavby „Chodník Hněvice-Račice“, která byla realizována na základě Smlouvy o provedení 
stavby na pozemku č. VIII/3026/2014/LT, požádalo město Štětí prostřednictvím SÚS ÚK o převod pozemků v 
k.ú. Hněvice. Jedná se o pozemky při silnici č. III/24050, na kterých se v současné době nachází chodník ve 
vlastnictví města Štětí. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady žadatele.
Dle účetní evidence je účetní hodnota převáděných pozemků:
p.č. 302/19 2.160,40 Kč
p.č. 302/20 402,79 Kč
p.č. 302/13 1.760,00 Kč
O záměru darování rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 127/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Záměr 
byl zveřejněn od 4. 12. 2019 do 6. 1. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s darováním nemovitých věcí do vlastnictví města Štětí.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s darováním nemovitých věcí dle vyjádření správce.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s darováním nemovitých věcí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 023/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          



Referent: Kubešová Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 10
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Chotějovice o výměře 178 m2, 
silnice č. III/25321, okres Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.1.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.2.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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. 90/56 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační 
plocha,
obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný 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 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. 212/19/4120 a doložky 
dle přílohy č. 2.2 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. 90/56 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační 
plocha,
obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný 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.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/25321, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 024/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 11. směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem 
(pozemek pod chodníkem o výměře 6 m2) a obcí 
Malšovice (pozemek pod silnicí III/25380 o výměře 57 
m2) v k. ú. Malšovice, bez doplatku, okres Děčín

Blok: Směna

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 930/4 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
(pozemek byl oddělen z p. p. č. 930/1 o výměře 1437 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků 
č. 647/130/2019)
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsané na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Děčín, 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: 41703, IČO: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Malšovice, se sídlem: Malšovice 16, 40502 Malšovice, IČO: 00261548, 
a to:
- pozemek: p. č. 479/13 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p. p. č. 479/7 o výměře 258 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 
647/130/2019)
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Malšovice 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.

Žadatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, 
Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837

Důvodová zpráva:
Na základě vlastního šetření požádala příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace o zajištění převodu pozemku p. č. 930/4 o výměře 6 m2 v katastrálním území 
Malšovice z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví obce Malšovice. Pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 
930/1 o výměře 1437 m2 a nachází se na něm chodník ve vlastnictví obce (podél silnice č. III/25380 ve 
vlastnictví kraje).
A dále SÚS ÚK požádala o zajištění převodu pozemku p. č. 479/13 o výměře 57 m2 v katastrálním území 
Malšovice z vlastnictví obce Malšovice do vlastnictví Ústeckého kraje. Pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 
479/7 o výměře 258 m2 ve vlastnictví obce a je zastavěn komunikací č. III/25380 ve vlastnictví Ústeckého 
kraje.
Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 647/130/2019 zpracovaným na náklady SÚS ÚK.
O záměru směny bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 054/85R/2020 ze dne 8. 1. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 17. 1. 2020 do 17. 2. 2020.
Účetní hodnota pozemku p. č. 930/4 ve vlastnictví Ústeckého kraje o výměře 6 m2 činí 540,00 Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru DS: souhlasí s převody.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí se směnou pozemků.



Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 025/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 12
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Kalek 
pozemek o výměře 632 m2 v k.ú. Kalek, silnice č. 
III/25217 - kupní cena 37.920,--Kč (60,--Kč/m2), okres 
Chomutov

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.3.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 obce Kalek, se sídlem Kalek 26, PSČ 431 
32, IČ: 00261921, a to:
- pozemek: p.č. 565/24 o výměře 632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z pozemku p.č. 565/2 
o výměře 15217 m2 geometrickým plánem č. 268-159/2019 ze dne 21. 12. 2019),
obec Kalek, k.ú. Kalek, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního 
pracoviště Chomutov, za kupní cenu 37.920,--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.

Žadatel: odbor majetkový a odbor DS KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Pozemek je ve vlastnictví obce Kalek a je na něm umístěna komunikace č. III/25217 ve vlastnictví Ústeckého 
kraje. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup 
pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým 
měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 
157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Ceny 
pozemků pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,--Kč/m2. Kupní cena činí tedy 37.920,--Kč 
(celkem 632 m2 á 60,--Kč/m2 tj. 37.920,--Kč). Nákup bude refundován ministerstvem financí ČR. GP byl 
vyhotoven na náklady Ústeckého kraje.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: vzhledem k trvajícímu požadavku na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi 
doporučuje rozhodnout o nákupu pozemku za navrženou kupní cenu.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 028/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 13
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS 
ÚK od obce Málkov (pozemky pod silnicí č. III/22321 o 
výměře 296 m2 za kupní cenu 17.760,- Kč, 60,- Kč/m2) v 
k. ú. Vysoká u Chomutova, k. ú. Zelená, okres 
Chomutov

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 4.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 obce Málkov se sídlem Zelená 3, PSČ 
431 02 Málkov, IČO: 00262013, a to:
- pozemek: p. č. 1059/76 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen 
z pozemku p. č. 1059/6 o výměře 417 m2 geometrickým plánem č. 238-7066/2018 ze dne 3. 7. 2018)
obec Málkov, k. ú. Vysoká u Chomutova, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov,
- pozemek: p. č. 482/7 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 482/2 o výměře 337 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze dne 25. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 482/8 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 482/2 o výměře 337 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze dne 25. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 482/9 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 482/2 o výměře 337 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze dne 25. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 483/3 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 483 o výměře 258 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze dne 25. 5. 2018),
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov za kupní cenu 17.760,- 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.

Žadatel: odbor MAJ, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví obce Málkov a je na nich umístěna komunikace č. III/22321, která je 
ve vlastnictví Ústeckého kraje. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. Kupní cena je 
stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve 
práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Ceny pozemků 
pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,- Kč/m2. Kupní cena činí tedy 17.760,- Kč (celkem 296 m2, 
60,- Kč/m2). Nákup bude refundován ministerstvem financí ČR. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o nákupu za navrženou kupní cenu.
Vyjádření SÚS ÚK: doporučuje odkup pozemků pod komunikací č. III/22321.

Projednáno:

Komise Majetková komise



Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 026/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Bořková Jaroslava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 14
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS 
ÚK od obce Málkov (pozemky pod silnicí č. III/22321 o 
výměře 1258 m2 za kupní cenu 75.480,- Kč, 60,- Kč/m2) 
v k. ú. Málkov u Chomutova, okres Chomutov

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 4.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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 obce Málkov se sídlem Zelená 3, PSČ 
431 02 Málkov, IČO: 00262013, a to:
- pozemek: p. č. 778/1 o výměře 1151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Málkov, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov,
- pozemek: p. č. 411/24 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 411/7 o výměře 1583 m2 geometrickým plánem č. 420-60/2018 ze dne 31. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 420/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 420/1 o výměře 93 m2 geometrickým plánem č. 425-033/2018 ze dne 12. 7. 2018),
- pozemek: p. č. 780/3 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 780/2 o výměře 6281 m2 geometrickým plánem č. 423-7068/2018 ze dne 29. 6. 2018),
obec Málkov, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov za kupní cenu 75.480,- 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.

Žadatel: odbor MAJ, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví obce Málkov a je na nich umístěna komunikace č. III/22321, která je 
ve vlastnictví Ústeckého kraje. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. Kupní cena je 
stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve 
práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Ceny pozemků 
pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,- Kč/m2. Kupní cena činí tedy 75.480,- Kč (celkem 1258 
m2, 60,- Kč/m2). Nákup bude refundován ministerstvem financí ČR. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o nákupu za navrženou kupní cenu.
Vyjádření SÚS ÚK: doporučuje odkup pozemků pod komunikací č. III/22321.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 027/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          



Referent: Bořková Jaroslava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 15
.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
19/SML2346/SoV/MAJ (sbírka historických vozidel pro 
zřízení muzea historických vozidel v areálu v ulici 
Ctiborova v Chomutově), okres Chomutov

Blok: Výpůjčka

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.1 black.pdf dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ, sbírky historických vozidel, mezi 
Ústeckým krajem a ********************************************************************, dle přílohy č. 7.1 tohoto 
usnesení.

Žadatel: odbor majetkový.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje si na svém zasedání dne 24. 6. 2019 usnesením číslo 135/20Z/2019 vyhradilo 
rozhodnout a rozhodlo o uzavření smlouvy o výpůjčce “Sbírky historických vozidel“ mezi Ústeckým krajem a 
************************* za účelem zřízení muzea historických vozidel v areálu v ulici Ctiborova v Chomutově. 
Převoz sbírky historických vozidel byl zahájen 1. 11. 2019. Vzhledem k tomu, že areál není možno bez 
rekonstrukce objektů využít celý, byla vozidla umístěna pouze do jedné z hal. Další automobily byly se 
svolením ********************, který je zmocněn ************************* k veškerým právním jednáním, 
převáženy do objektu bez č.p./č.e. v Údlicích jehož vlastníkem je Ústecký kraj a právo hospodaření je 
svěřeno příspěvkové organizaci Krajská majetková. Do objektu bez č.p./č.e. v Údlicích bude na základě 
předchozích dohod umístěna i část sbírky historických vozidel - archiv, který dle smlouvy o výpůjčce měl být 
umístěn v objektu č. p. 4132 v ulici Cihlářská v Chomutově. Uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
19/SML2346/SoV/MAJ bude tento stav smluvně zajištěn.

Vyjádření odborů:
odbor MAJ: souhlasí s uzavřením dodatku č.1

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 28. 1. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 030/28MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Sečanská Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 20. 2. 2020


