
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

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 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" 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: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 112/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 218/106R/2020

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 1.pdf dodatek č. 83 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. 83 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Žadatel: odbor majetkový
Zdůvodnění:
Dodatkem č. 83 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. 094/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 a usnesením ZÚK č. 
092/25Z/2019 ze dne 12. 12. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 397/13 o 
výměře 5m2 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí. Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno 
uzavřením smlouvy č. 20/SML0842 ze dne 19. 2. 2020 mezi Českými dráhami a.s. Praha a Ústeckým krajem. 
Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit organizaci k hospodaření.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemku p.č. 1069/3 o výměře 288m2 v katastrálním území Těchlovice nad Labem. 
Rozhodnutí Zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č. 20/SML3025 ze dne 3. 6. 2020 mezi obcí 
Těchlovice a Ústeckým krajem. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno jej svěřit 
organizaci k hospodaření.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 042/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 a kupní smlouvy č. 
20/SML1543 ze dne 22. 4. 2020 se zrušují stavební pozemky p.č. 267 a 386 o celkové výměře 609m2, jejichž 
součástí jsou stavby Oldřichov č.p. 218 a stavba bez čp/če, dále se zrušuje pozemek p.č. 412/1 vše v 
katastrálním území Oldřichov u Duchcova.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.086/25Z/2019 ze dne 12. 12. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření 
darovací smlouvy k pozemkům 1326/4, výměra 613m2 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.
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 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 pozemků pod stavbou cyklostezek – Labská stezka 
č. 2 a Cyklostezka Ploučnice k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková. Níže uvedené 
pozemky, které jsou předmětem převodu, dosud nebyly svěřeny k hospodaření žádné příspěvkové 
organizaci, neboť stále probíhá majetkoprávní vypořádání a nemovitosti jsou převáděny průběžně po jejich 
nabytí do vlastnictví Ústeckého kraje.
Jedná se o tyto nemovitosti:
pozemek p.č. 14/1, výměra 245m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha,
pozemek p.č. 717/113, výměra 112m2 , ostatní plocha, manipulační plocha,
vše zapsané na listu vlastnictví 698, katastrální území Svádov, katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální 
pracoviště Ústí nad Labem,
pozemek p.č. 1237/9, výměra 65m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsaný na listu vlastnictví 604, katastrální území Velké Žernoseky, katastrální úřad pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Litoměřice,
pozemek p.č. 2658/30, výměra 31m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek p.č. 2658/31, výměra 3m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek p.č. 2658/32, výměra 2m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek p.č. 2658/33, výměra 5m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše zapsané na listu vlastnictví 6022, katastrální území Děčín, katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální 
pracoviště Děčín.
Komunikace Labská stezka č. 2 – 3 etapa v katastrálním území Třeboutice (Cyklostezka Třeboutice jez – 
vodní elektrárna), nezapisovaná do katastru nemovitostí.

Vyjádření odboru legislativně - právního: odbor LP po kontrole nemá připomínky
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 21. 
8. 2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 21. 8. 
2020

3 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 24.8.2020

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 20. 8. 2020


