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Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 30. 5. 2020 do 17. 8. 2020 

 

Usnesení č. 083/3Z/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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 1119/2 o výměře 113 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 1119 o 

výměře 1435 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 219-7077/2016 ze dne 7. 10. 

2016), obec Liběšice, k.ú. Soběnice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu vykonává Státní pozemkový úřad 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) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2018: Žádáme o prodloužení termínu do 30.6.2019 - SPÚ vyřizuje postupně došlé 

žádosti o bezúplatný převod pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, odbor MAJ zatím neobdržel 

návrh smlouvy o bezúplatném převodu k podpisu. Dle sdělení SPÚ se vzhledem k vysokému počtu 

žádostí o BP pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ÚK a počtu vyřizujících pracovníků 

(vyřizuje pouze jeden pracovník) prodloužila lhůta pro vyřízení a tedy i zasílání jednotlivých smluv 

k podpisu. Nový termín: 30.6.2019  

Vyjádření k 11.9.2018: Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2019  

Vyjádření k 30.6.2019: Smlouva o bezúplatném převodu zatím nebyla ze strany SPÚ vyhotovena, 

proto žádáme o prodloužení termínu předložení smlouvy k podpisu - náhradní termín: 30.6.2020 

Nový termín: 30.6.2020  
Vyjádření k 10.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2020  

Vyjádření k 2.7.2020: Žádáme opětovně o prodloužení termínu z důvodu dosud 

nevyhotovenému návrhu smlouvy ze strany SPÚ, které je z jejich strany zdůvodněno stále 

probíhajícím soudním sporem o určení vlastnictví. Nový termín: 31.7.2021  

 

Usnesení ZÚK č. 090/12Z/2018 z 23.04.2018 (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 

bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 
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Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to: -pozemek: p.č. 550/17 o výměře 20 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec Lukavec, k.ú. Lukavec u 

Lovosic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní 

pozemkový úřad 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) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k 

podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2019: Smlouva o bezúplatném převodu zatím nebyla ze strany SPÚ vyhotovena, 

proto žádáme o prodloužení termínu předložení smlouvy k podpisu - náhradní termín: 30.6.2020 

Nový termín: 30.6.2020  
Vyjádření k 10.9.2020: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2020  

Vyjádření k 2.7.2020: Žádáme opětovně o prodloužení termínu z důvodu dosud 

nevyhotovenému návrhu smlouvy ze strany SPÚ, které je z jejich strany zdůvodněno stále 

probíhajícím soudním sporem o určení vlastnictví. Nový termín: 31.7.2021  

 

Usnesení ZÚK č. 065/14Z/2018 z 10.09.2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

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 společnosti Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 14000, Nusle, IČO: 65993390, a to: - 

pozemek: p. č. 1748/9 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/10 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/11 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/12 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/13 o výměře 785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice - 

pozemek: p. č. 1748/14 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice obec 

Huntířov, k. ú. Huntířov u Děčína, zapsaných na LV č. 75 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Děčín, 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.  

 

B) ukládá  

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem 

je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 6. 2020  

Vyjádření k 30.6.2019: Usnesení bude zrušeno z důvodu nutnosti zpracovat oddělovací 

geometrický plán na některé pozemky, jejichž části nemají být nově předmětem převodu. Po dodání 

geometrického plánu bude předložen k rozhodnutí nový záměr darování. Nový termín: 30.6.2020  

Vyjádření k 10.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.6.2020  
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Vyjádření k 10.6.2020: Čeká se na dodání oddělovacího geometrického plánu od Ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Nový termín: 31.12.2021  

 

Usnesení ZÚK č. 016/29Z/2020/F) z 20.04.2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.) 

Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

předložené komplexní informace ohledně problematiky Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v 

konkursu, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.  

 

B) rozhoduje  

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 

nabytí nemovitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení a dle § 37 krajského 

zřízení o nabytí movitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 7 tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o nabytí věcí dle bodu B) tohoto usnesení v celkové výši 63 miliónů Kč.  

 

D) ukládá  

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zajistit 

podání nabídky do výběrového řízení viz. příloha č. 5 předloženého materiálu.  

Termín: 30. 4. 2020 do 16:00 hodin  

 

E) rozhoduje  

o zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na místo 

Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. prostřednictvím střediska Krajské majetkové, příspěvkové 

organizace - Rumburk, a to nejdříve od 1. 9. 2020.  

 

F) ukládá  

Radě Ústeckého kraje předložit návrh na zřízení střediska Krajské majetkové, příspěvkové 

organizace - Rumburk, která bude zajišťovat poskytování nemocničních zdravotních služeb ve 

Šluknovském výběžku na místo Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.  

Termín: 22. 6. 2020  

Vyjádření k 3.8.2020: V řešení. Nový termín: 31.12.2020  

 

 


