
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Zřizovací listina Krajské majetkové, p. o. 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace přílohy č. 1 "specifikace dlouhodobého majetku - nemovité 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: 19. 5. 2020 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 078/31MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 183/100R/2020

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 1.pdf dodatek č. 82 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. 82 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Žadatel: odbor majetkový,
Zdůvodnění:
Dodatkem č. 82 se aktualizuje příloha č. 1 „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ ke zřizovací 
listině č. j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991 příspěvkové organizace Krajská majetková.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu k pozemku p.č. 1237/12 o výměře 315m2 v katastrálním území Velké 
Žernoseky. Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č. 19/SML3359 ze dne 18. 11. 
2019 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ústeckým krajem. Uvedený majetek je 
nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit organizaci k hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.086/25Z/2019 ze dne 12. 12. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemkům 1095/11, 1326/4, 1357/2 a 1360/3 o celkové výměře 744m2 v katastrálním 
území Libochovany. Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č. 20/SML0878 ze dne 
13. 2. 2020 mezi obcí Libochovany a Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je 
navrhováno jej svěřit organizaci k hospodaření.

Žadatel: odbor kultury a památkové péče
Zdůvodnění:
Příspěvková organizace Ústeckého kraje Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, (dále SVKÚL), 
Winstona Churchilla 3, 40001, Ústí nad Labem, IČ: 0008183 požádala o převod nemovitého majetku z 
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková do svého užívání.
Jedná se o tyto nemovitosti:
pozemek p.č. 2377/3, výměra 731m2, ostatní plocha,
pozemek p.č. 2383, výměra 545m2 , zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba : Ústí nad Labem –centrum, č.p. 1535, bydlení,
Stavba stojí na pozemku p.č. 2383.
pozemek p.č. 2384/1, výměra 973m2, ostatní plocha,
pozemek p.č. 2384/2, výměra 310m2, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek p.č. 2384/3, výměra 319m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsané na listu vlastnictví 14291, katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad 
Labem.
SVKÚL je budoucím uživatelem stavby „Depozitáře SVKUL“, který je funkčně i stavebně spojen s objektem 
Na Schodech č.p. 1535. Převodem práva hospodařit před dokončením stavby by byly zjednodušeny postupy 
a odstraněny komplikace při provádění úkonů, které jsou nutné k dokončení a převzetí díla. Například zřízení 
nových odběrních míst vody, elektrické energie, tepla a možnost i přístupu do budovy č.p. 1535.

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 5. 
6. 2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 5. 6. 
2020

3 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 5. 6. 2020

4 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 
5.6.2020

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 4. 6. 2020


