
Pozn.: 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. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 9.5

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace – informace o 
nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o převod pozemků z majetku státu a o spolupráci školy s Lesy 
ČR

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Informace Zastupitelstvu Ústeckého kraje o nevyhovění žádosti dle usnesení č 016/20Z/2019 ze dne 24. 6. 
2019 a o Dodatku č. 1 a Příloze Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v lesnictví uzavřené dne 10. 1. 
2017.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

9.5-1 Název: bod 9.5 příloha 1.pdf
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o 
spolupráci při výuce lesnictví 
uzavřené dne 10. 1. 2017

U

9.5-2 Název: bod 9.5 příloha 2.pdf
Příloha Rámcové smlouvy o 
spolupráci při výuce v lesnictví 
uzavřené dne 10. 1. 2017

U

9.5-3 Název: bod 9.5 příloha 3.pdf
Dopis ministra zemědělství Ing. 
Miroslava Tomana č. j. 
18465/2020-MZE-16221

U

9.5-4 Název: bod 9.5 příloha 4.pdf Smlouva o PX u LČR od 1. 1. 2017 U

9.5-5 Název: bod 9.5 příloha 5.pdf Výpis z Usnsení č. 016_20Z_2019 U

9.5-6 Název: bod 9.5 příloha 6.PDF Dopis ze dne 8. 7. 2019 č.j. 
KUUK_92160_2019_ZPZ U



9.5-7 Název: bod 9.5 příloha 7.pdf

Odpověď náměstka ministra 
zemědělství č.j. 
37066/2019-MZE-16222 bez data 
(došlo na KÚÚK dne 8. 8. 2019 č.j.: 
127316/2019)

U

9.5-8 Název: bod 9.5 příloha 8.pdf Dopis ze dne 13. 8. 2019 č.j. 
KUUK/109186/2019/ZPZ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

informaci o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků z majetku státu pro činnost 
Střední lesnické školy a Střední odborné školy, Šluknov, p. o., dle tohoto materiálu a Dodatek č. 1 a 
Přílohu Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v lesnictví uzavřené dne 10. 1. 2017 mezi Střední 
lesnickou školou a Střední odbornou školou, Šluknov, příspěvkovou organizací, a Lesy České republiky, 
státním podnikem, dle Přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.



Důvodová zpráva:
Tento materiál navazuje na materiál předkládaný na 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 6. 
2019 – žádost o převod pozemku Školního polesí a Školní honitby z majetku Lesů ČR pro Střední lesnickou 
školu a Střední odbornou školu Šluknov. Na tomto jednání bylo přijato Usnesení č. 016/20Z/2019 (viz Příloha 
č. 5), kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) souhlasilo s opakovaným podáním žádosti bezúplatného převodu pozemků od státního podniku Lesy 
České republiky pro činnost příspěvkové organizace Střední škola a Střední odborná škola Šluknov
B) žádalo Vládu ČR prostřednictvím ministra zemědělství o opakované projednání a odsouhlasení převodu 
pozemků od státního podniku Lesy České republiky pro činnost příspěvkové organizace Střední školy a 
Střední odborné školy Šluknov
C) uložilo Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zaslat dopis ministrovi zemědělství s termínem 
do 15. 7. 2019
a zůstává nadále v platnosti.

Dopis byl odeslán pod č.j. KUUK/92160/2019/ZPZ ze dne 8. 7. 2019 (viz Příloha č. 6) a další dopis byl 
odeslán v reakci na odpověď náměstka ministra zemědělství (viz Příloha č. 7) pod č.j. 
KUUK/109186/2019/ZPZ ze dne 13. 8. 2019 (viz Příloha č. 8).

Bohužel nedošlo ze strany ministra zemědělství (vlády) k vyhovění žádosti dle Usnesení č. 016/20Z/2019 ze 
dne 24. 6 .2019. Na základě několika jednání byl Střední lesnické a Střední odborné škole, Šluknov, 
předložen návrh Dodatku č. 1 (viz Příloha č. 1, dále jen „Dodatek“)) a Přílohy (viz Příloha č. 2) k Rámcové 
smlouvě o spolupráci při výuce v lesnictví uzavřené dne 10. 1. 2017 k podpisu. Tento návrh škola akceptuje. 
Na jednání, konaném dne 12. 3. 2020 na střední škole ve Šluknově, kterého se
účastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., bylo 
mezi uvedenými politickými představiteli ústně dohodnuto, že pan hejtman stvrdí svým podpisem Dodatku 
svou účast na jednání o jeho uzavření. Podpis představuje „slavnostní“ politický akt vyjadřující zájem 
Ústeckého kraje na kvalitním lesnickém vzdělávání a nemá povahu právního jednání. Ústecký kraj se 
podpisem pana hejtmana na Dodatku nestává smluvní stranou Dodatku a ani nikterak nepřebírá právní 
odpovědnost za jednání školy související s předmětem Dodatku či Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v 
lesnictví uzavřené dne 10. 1. 2017. O uzavření dodatku je oprávněn rozhodnout ředitel příspěvkové 
organizace bez předchozího souhlasu zřizovatele.

Stanovisko odboru majetkového:
Odbor majetkový Krajského úřadu Ústeckého kraje doporučuje takto materiál schválit.

Stanovisko odboru školství mládeže a tělovýchovy:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje doporučuje navrhované usnesení.

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova ZÚK přijal na svém 12. jednání, konaném 
korespondenční formou dne 15. 4. 2020, navržený návrh usnesení v počtu hlasů 5 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel 
se) pod usnesením č. 001/12VZP/2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti, vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství

Ing. Dagmar Waicová
vedoucí odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy

Mgr. Ing. Jindřich Šimák
vedoucí odboru majetkového

Ivana Novotná (sekretářka)



Schvalovací cesta:

1 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 15. 4. 
2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Monika Zeman 15. 4. 2020


