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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. 

 

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 1. 12. 2020 do 1. 1. 2021 

 

Usnesení č. 40/21Z/2015 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A )  r o z h o d u j e  

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, a to: 

- pozemek: p.č. 920/1 o výměře 654 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace (oddělen z pozemku p.č. 920 geometrickým plánem č. 316-136/2014 ze dne 8.10.2014)  

obec Jiřetín pod Jedlovou, k. ú. Rozhled, zapsané na LV č. 449 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z 

hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837. 

 

B )  u k l á d á  

předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené 

v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31.7.2015  

Vyjádření k 10.8.2015: Návrh znění darovací smlouvy byl v 3/2015 zaslán ŘSD ČR. Na dotaz 

ohledně předpokládaného termínu uzavření smlouvy bylo ŘSD ČR sděleno, že po zkompletování 

podkladů bude zaslaný návrh znění smlouvy postoupen MF ČR k odsouhlasení. Žádáme o náhradní 

termín na : 30.06.2016 

Dne 14.9.2015: Změněn termín vyřešení úkolu na 30.6.2016. Komentář: Na 24. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 7.9.2015 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 1.7.2016: Doposud nebyl ze strany ŘSD ČR zaslán návrh darovací smlouvy. Žádáme o 

náhradní termín na : 31.07.2017 

Dne 6.9.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.7.2017. Komentář: Na 31. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 5.9.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 2.8.2017: Doposud i přes urgence nebyl ze strany ŘSD zaslán návrh darovací 

smlouvy. Žádáme o náhradní termín na : 31.07.2018 

Dne 12.9.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.7.2018. Komentář: Na 7. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 30.7.2018: Návrh smlouvy odeslán ŘSD ČR již v 3/2015, doposud ze strany ŘSD ČR i 

přes urgence bez reakce. Nový termín: 31.7.2019 

Dne 11.9.2018: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.7.2019. Komentář: Na 14. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 3.7.2019: Návrh smlouvy odeslán ŘSD ČR již v 3/2015, doposud ze strany ŘSD ČR i 

přes opakované urgence bez reakce. Nový termín: 31. 12. 2020 

Dne 10.9.2019: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2020. Komentář: Na 22. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 
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Vyjádření k 17.12.2020: Návrh smlouvy odeslán ŘSD ČR již v 3/2015, doposud ze strany 

ŘSD ČR i přes další opakované urgence bez reakce.“ Majetkový odbor žádá o prodloužení 

termínu plnění usnesení do 31. 3. 2022. 
 
 

Usnesení č. 42/25Z/2015 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

A )  r o z h o d u j e  
o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu 

městu Most, se sídlem Radniční 1, 434 01 Most, IČ: 00266094, a to:  

 pozemek: část p.č. 1160/38 o výměře max. 440 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

obec Most, k. ú. Ervěnice zapsané na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj za účelem realizace stavby cyklotrasy v rámci akce 

„Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“. 

B )  u k l á d á  
předložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru 

(převod) uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31. 3. 2016  

Vyjádření k 29.3.2016: V současné době probíhá jednání se statutárním městem Most ohledně 

směny předmětného pozemku za pozemek ve vlastnictví města, který je užíván krajskou 

příspěvkovou organizací Podkrušnohorské gymnázium, příspěvková organizace. Žádáme o 

náhradní termín na : 31.03.2017 

Dne 28.4.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.3.2017. Komentář: Na 29. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 25.4.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena.  

Vyjádření k 29.3.2017: V současné době stále probíhají jednání se statutárním městem Most 

ohledně směny předmětného pozemku za pozemek ve vlastnictví města, který je užíván krajskou 

příspěvkovou organizací Podkrušnohorské gymnázium, příspěvková organizace. Žádáme o 

náhradní termín na : 31.03.2018 

Dne 26.4.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.03.2018. Komentář: Na 4. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 24.4.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 30. 3. 2018: Dle sdělení statutárního města Most pravděpodobně nedojde k realizaci 

stavby „Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“ a nebude potřeba předmětný pozemek 

majetkově vypořádat. Poté, kdy kraj obdrží oficiální konečné stanovisko města, bude předložen 

návrh na zrušení tohoto usnesení. Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2019. 

Dne 26. 6. 2018: Změněn termín vyřešení úkolu na 30.06.2019. Komentář: Na 13. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 25.6.2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 3. 7. 2019: Krajský úřad Ústeckého kraje stále neobdržel oficiální konečné stanovisko 

statutárního města Most. Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2020. 

Dne 10.9.2019: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2020. Komentář: Na 22. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 

Vyjádření k 17. 12. 2020: Krajský úřad Ústeckého kraje ještě stále neobdržel oficiální 

konečné stanovisko statutárního města Most. Majetkový odbor žádá o prodloužení termínu 

plnění usnesení do 31. 3. 2022. 

 

Usnesení ZÚK č. 076/6Z/2017  (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

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

o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lenešice, se sídlem 

Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice, IČ: 00265098, a to: -pozemek: p.č. 4096/2 o výměře 65 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 4096/1 

o výměře 6602 m2 geometrickým plánem č. 956-24/2016 ze dne 7.6.2016), obec Lenešice, k. ú. 

Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, 

PSČ: 417 03, IČ: 00080837.  

 

B) ukládá  

předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) 

tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 30. 11. 2017  

Vyjádření k 30.11.2017: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedních vlastníků pozemků s 

geometrickým plánem, tudíž není možné podepsat darovací smlouvu. Odbor majetkový žádá o 

prodloužení termínu do 30.11.2018. Nový termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 30.11.2018  

Vyjádření k 30.11.2018: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedících vlastníků s 

geometrickým plánem z důvodu úmrtí jednoho z nich. Po vyřízení dědického řízení osloví nového 

vlastníka a poté bude v majetkoprávním vypořádání pokračováno. Odbor MAJ navrhuje 

prodloužení termínu do 31.12.2019. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 31.12.2019: Obec Lenešice již doložila souhlasy sousedících vlastníků a odbor 

majetkový bude pokračovat v majetkoprávním vypořádání. Odbor majetkový navrhuje prodloužení 

termínu do 14.12.2020. Nový termín: 14.12.2020  

Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 14.12.2020  

Vyjádření k 15.12.2020: Odbor majetkový zajišťuje podklady pro majetkoprávní vypořádání.  

Majetkový odbor žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 14.12.2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 025/8Z/2017/D) (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.) 

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) schvaluje  

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 

3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu  

 

C) schvaluje  

v návaznosti na § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627. o 

jejímž založení rozhodlo zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování zdravotní péče na 

území Ústeckého kraje, což považuje za jednu ze svých priorit:  

 

- Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého kraje 

v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě,  
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- jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj, -dosažený zisk Společnosti bude použit 

zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění, 

případně rozšíření  

 

- Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas Radě Ústeckého kraje:   

 

i. s rozhodnutím o převodu nemovitého věci ve vlastnictví Společnosti v každém jednotlivém 

případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,  

 

ii. se schválením převodu, zastavení, pachtu závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti,  

 

iii. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, 

právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané 

období přesáhne 60 mil. Kč  

 

iv. s uzavíráním smluv o zápůjčce nebo úvěru v hodnotě nad 400 mil. Kč.  

 

s tím, že tyto podmínky nahrazují dosud platné podmínky schválené usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 18/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013  

 

D) ukládá  

Radě Ústeckého kraje dodržovat podmínky schválené v bodu C) tohoto usnesení  

Termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 29.12.2020: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění 

úkolu s termínem trvale a je nutné ho pravidelně prodlužovat popř. změnit znění usnesení. Odbor 

zdravotnictví navrhuje prodloužit termín plnění do 31.12.2021.  
 

Usnesení ZÚK č. 076/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)5.) 

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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 

 a to: -pozemek: p.č. 2550/56 o výměře 20 m2, druh pozemku: 

zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 

183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 

2550/56, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2776 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle 

ZP č. 5046-146/2016 ze dne 22. 11. 2016) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových 

stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom, 

že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní 

smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně 

spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která bude 

odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena 

dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj 

nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ 

nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých 

věcí schválený v bodu A).  
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B) si vyhrazuje  

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to: -pozemek: p.č. 2550/56 o 

výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním 

právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez 

čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/56, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 

2776 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: 

Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. 

Oprávněný: Služebnost výlučného a 

bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím 

prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která 

je umístěna na pozemku p.č. 2550/56 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde 

k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) 

a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2018  

Vyjádření k 31.1.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. 

Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro 

potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 31.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 31.12.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 15.12.2020: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Majetkový odbor žádá o prodloužení 

termínu plnění usnesení do 31.12.2021. 
 

Usnesení ZÚK č. 080/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)6.) 

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 

nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 

, a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o výměře 19 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona 

č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 
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2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2876 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle 

ZP č. 5148-57/2017 ze dne 22. 3. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových 

stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom, 

že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní 

smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně 

spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která bude 

odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena 

dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj 

nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ 

nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých 

věcí schválený v bodu A).  

 

B) si vyhrazuje  

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.  

 

C) rozhoduje  

o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o 

výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním 

právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez 

čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 

2876 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: 

Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. 

Oprávněný: Služebnost 

výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím 

prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která 

je umístěna na pozemku p.č. 2550/52 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde 

k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.  

 

D) ukládá  

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) 

a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 1. 2018  

Vyjádření k 31.1.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. 

Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro 

potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2018  

Vyjádření k 31.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2019  

Vyjádření k 31.12.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 

nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Nový termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 15.12.2020: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků 

prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni 
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nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. Majetkový odbor žádá o prodloužení 

termínu plnění usnesení do 31.12.2021. 
 

Usnesení ZÚK č. 075/16Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)7.) 

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. 280 o výměře 518 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, obec Vlastislav, k.ú. Vlastislav, 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  

předložit Smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu 

A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.  

Termín: 31. 12. 2019  

Vyjádření k 31.12.2019: Dle sdělení SPÚ probíhají tři žaloby na určení vlastnictví k pozemku. K 

případnému podpisu smlouvy může tedy dojít až po jejich vyřešení. Žádáme tedy o prodloužení 

termínu do 31.12.2020. V případě, že nebude rozhodnuto ve prospěch SPÚ bude usnesení 

předloženo ke zrušení. Nový termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o 

prodloužení termínu plnění usnesení schválena. Nový termín: 31.12.2020  

Vyjádření k 31.12.2020: Žádáme opětovně o prodloužení termínu z důvodu dosud 

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

probíhajícími soudními spory o určení vlastnictví. Majetkový odbor žádá o prodloužení termínu 

plnění usnesení do 31.12.2021. 

 

Usnesení ZÚK č. 026/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)8.) 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – plnění funkce 

městské knihovny  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) mění  

usnesení č. 061/25Z/2019, ze dne 9. 12. 2020, z původního: souhlasí se zahájením postupného 

omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího harmonogramu: 1. uzavřeni 

poboček k 1. 1. 2020 - prostory v majetku města: Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 

29, Ústí nad Labem - Střekov Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem 2. 

uzavření poboček k 30. 6. 2020 - prostory v majetku města: Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 

299/7, Ústí nad Labem na: souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce 

Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu 

Ústeckého kraje, dle následujícího harmonogramu: 1. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v 

majetku města: Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov 

Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem 2. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - 

prostory v majetku města: Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem, za 
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podmínky, že nedojde k dohodě se Statutárním městem Ústí nad Labem o provozování těchto 

poboček v režii Statutárního města Ústí nad Labem od roku 2021.  

 

B) ukládá  

jednat se Statutárním městem Ústí nad Labem o převzetí uvedených poboček tak, aby byly od roku 

2021 provozně zajištěny Statutárním městem Ústí nad Labem.  

Termín: 31. 12. 2020 

Vyjádření k 4.1.2021: Nedořešená situace vzhledem k nejasným rozpočtům samospráv i 

příspěvkových organizací v návaznosti na mimořádnou situaci ČR ve spojení COVID 19. Odbor 

kultury a památkové péče žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2021.  

 

Usnesení ZÚK č. 057/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)9.) 

Závěrečná zpráva - Informace o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru 

organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

 

A) bere na vědomí  

přednesenou informaci o využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru, jež byl 

poskytnut organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 900 000,- Kč  

 

B) ukládá  

předložit informaci o případných přeplatcích a jejich účelném využití, vzniklých v 2. části 

kalendářního roku 2019 (školního roku 2019/2020).  

Termín: 31. 12. 2020  

Vyjádření k 22.12.2020: Odbor sociálních věcí navrhuje prodloužit termín plnění do 

28.2.2021. Důvodem prodloužení termínu je nedoložení podkladů ze strany WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. Organizace bude v nejbližší době vyzvána k doplnění.  

 

 


