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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.2

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, 
příspěvková organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace přílohy č. 1 "Specifikace dlouhodobého majetku - nemovité věci" a přílohy č. 2 "Specifikace 
dlouhodobého majetku - movité věci" zřizovací listiny č.j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991 příspěvkové 
organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 3. 3. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 078/29MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 151/91R/2020

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 1.pdf dodatek č. 81 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048
dodatkem č. 81 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Žadatel: odbor majetkový,
Zdůvodnění:
Dodatkem č. 81 se aktualizuje příloha č. 1 „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ a příloha č. 2 
„Specifikace dlouhodobého majetku - movité věci“ ke zřizovací listině č. j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991 
příspěvkové organizace Krajská majetková.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 092/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
kupní smlouvy k pozemku p.č. 1361/4 o výměře 23m2 v katastrálním území Malá Veleň. Rozhodnutí 
Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č. 19/SML2853 ze dne 3. 9. 2019 mezi Zenergo Moravia 
s.r.o. Šardice a Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit 
organizaci k hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemku p.č. 641/2 o výměře 39m2 v katastrálním území Dobříň. Rozhodnutí 
Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č. 19/SML3440 ze dne 22. 11. 2019 mezi obcí Dobříň a 
Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit organizaci k 
hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.046/24Z/2019 ze dne 21.10. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemkům p.č. 2636/4, 32, 34, 35, 2947/4, 5, 6 a 2949/10 o celkové výměře 2633m2 v 
katastrálním území Děčín, p.č. 306/11 a 17 o celkové výměře 876m2 v katastrálním území Děčín – Staré 
Město, p.č. 184/16, 17, 241, 324/9, 428/13, 450/6, 7, 848/5, 860/6, 879/7, 900/7 a 1301/9 o celkové výměře 
6752m2 v katastrálním území Březiny u Děčína. Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením 
smlouvy č.19/SML3859 ze dne 17. 12. 2019 mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem. Uvedený 
majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit organizaci k hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.096/9Z/2017 ze dne 11.12. 2017 bylo rozhodnuto o uzavření 
směnné smlouvy k pozemku p.č. 3442/9 o výměře 12227m2 v katastrálním území Kadaň. Rozhodnutí 
Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č.18/SML1495 ze dne 17. 4. 2018 mezi městem Kadaň a 
Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit organizaci k 
hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.096/20Z/2019 ze dne 24.6. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemkům p.č. 625/2, 656/1, 656/6 a 657/2 o celkové výměře 4623m2 v katastrálním 
území Starý Šachov. Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č.19/SML2672 ze dne 
14. 8. 2019 mezi obcí Starý Šachov a Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je 
navrhováno jej svěřit organizaci k hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.064/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemku p.č. 4355/4 o výměře 10m2 v katastrálním území Roudnice nad Labem. 
Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č.19/SML2930 ze dne 8. 10 2019 mezi 
městem Roudnice nad Labem a Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je 
navrhováno jej svěřit organizaci k hospodaření V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – 
nemovité věci“ zřizovací listiny se na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/22Z/2019 ze 
dne 9 9. 2019 a kupní smlouvy č. 19/SML3020 ze dne 9. 10. 2019 zrušuje pozemek p.č. 395/40 o výměře 
115m2 v katastrálním území Skyřice.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 081/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 a kupní smlouvy č. 
19/SML3173 ze dne 11. 11. 2019 se zrušuje stavební pozemek p.č. 295 o výměře 319m2, jehož součástí je 
stavba Cínovec č.p. 16 na st. p.č. 295 a pozemek p.č. 295/1 o výměře 505m2 v katastrálním území Cínovec.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 a darovací smlouvy 
č. 19/SML3327 ze dne 21. 11. 2019 se zrušuje stavební pozemek p.č. 1923 o výměře 768m2, jehož součástí 
je stavba Děčín II – Nové Město č.p. 667 na st. parcele č. 1923 v katastrálním území Děčín.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/24Z/2019 ze dne 22. 10. 2019 a souhlasného 
prohlášení o uznání vlastnického práva Státního pozemkového úřadu se zrušuje pozemek p.č. 34/9 o výměře 
205m2 v katastrálním území Přerov u Těchlovic.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 a dražby konané dne 
28. 11. 2019 se zrušují stavební pozemky p.č. 311/5 a 917 o celkové výměře 487m2, jejichž součástí jsou 
stavby bez č.p. na parcele st. p.č. 311/5 a 917 a pozemky p.č. 1579/1 a 1596/1 o celkové výměře 1954 m2 v 
katastrálním území Horní Oldřichov.
V příloze č. 2 „Specifikace dlouhodobého majetku - movité věci“ se na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 081/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 a kupní smlouvy č. 19/SML3173 ze dne 11. 11. 2019 se 
zrušuje ze svěřeného movitého majetku trezor Leicher z účtu 022 a EZS zabezpečovací zařízení z účtu 028. 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 a darovací smlouvy 
č. 19/SML3327 ze dne 21. 11. 2019 se zrušuje ze svěřeného movitého majetku kotel elektrický KE 22 a 
zabezpečovací zařízení EZS z účtu 028.



Žadatel: odbor regionálního rozvoje, odbor majetkový,
Zdůvodnění:
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 a usnesením č, 061/55R/2018 ze dne 
12. 12. 2018 bylo odsouhlaseno ponechání vybudovaných úseků cyklostezek – Labská stezka č. 2 a 
Cyklostezka Ploučnice v majetku Ústeckého kraje. Z obou usnesení vyplývá i povinnost vlastníka všechny 
komunikace udržovat v provozuschopném stavu a bezpečném provozu. Z tohoto důvodu žádáme o převod 
dokončených úseků uvedených cyklostezek k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková
Jedná se o tento nemovitý majetek
• Labská stezka 2 – etapa 1,
• Labská stezka č. 2 – etapa 2a – Církvice – Libochovany,
• Labská stezka č. 2 – etapa 2c – Libochovany – Velké Žernoseky,
• Labská stezka č. 2 – etapa 2b1 – Děčín – Staré Město,
• Labská stezka č. 2 – etapa 2d – Roudnice nad Labem,
• Labská stezka č. 2 – etapa 2b2 – Křešice, Boletice nad Labem, Nebočady,
• Labská stezka č. 2 – etapa 2b3 – okres Děčín,
• SO 102 komunikace - část LS č. 2 – etapa 2e – Velké Žernoseky, přívoz Litoměřice,
• SO 103 Lávka Velké Žernoseky LS č. 2- etapa 2e,
• Labská stezka č. 2 – etapa 3 – Lounky, Nučnice, Okna u Polep,
• Cyklostezka Ploučnice – Oblouková, zimní stadion,
• Cyklostezka Ploučnice – úsek A – Děčín, Březiny,
• Cyklostezka Ploučnice – úsek B – soutěsky Benešov nad Ploučnicí,
• Cyklostezka Ploučnice – úsek C – Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí,
• Cyklostezka Ploučnice – úsek D – Františkov nad Ploučnicí, Starý Šachov,
• Odpočívadla k.ú. Dolní Žleb, Děčín, Křešic u Děčína, Těchlovice nad Labem, Střekov, Církvice, 
Libochovany, Velké Žernoseky

Vyjádření odboru legislativně - právního: odbor LP po kontrole nemá připomínky
Vyjádření odboru regionálního rozvoje: odbor RR souhlasí s převodem práva hospodaření
Vyjádření odboru majetkového: doporučuje rozhodnout o změně zřizovací listiny a převodu práva hospodařit 
z Ústeckého kraje na příspěvkovou organizaci Krajská majetková

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Ing. Jindřich Šimák (vedoucí 
odboru) Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 30. 
3. 2020

2 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 30. 3. 
2020

3 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 31. 3. 
2020

4 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 1.4.2020

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 30. 3. 2020


