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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o., v souvislosti se změnami v majetku 
svěřeném k hospodaření příspěvkové organizaci – informace o provedené změně v katastru nemovitostí

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.1-1 Název: bod 11.1 priloha 1.pdf Žádost příspěvkové organizace 
Domov bez hranic Rumburk, p. o. U

11.1-2 Název: bod 11.1 priloha 2.pdf
Protokol o rozdělení pozemku a 
zařazení stavby včetně Výpisu z 
katastru nemovitostí

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
informaci o provedené změně v zápisu z katastru nemovitostí u příspěvkové organizace Domov bez hranic 
Rumburk, příspěvková organizace, týkajícího se pozemku p. č. 1378/1 v katastrálním území Rumburk dle 
předloženého materiálu.



Důvodová zpráva:
Je navrhováno, v souladu článkem II odst. 2 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 ve znění pozdějších změn (dále jen „Pravidla“), aby zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o změně ve zřizovací listině příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, 
příspěvková organizace, týkající se změny u nemovitého majetku svěřeného k hospodaření.

Pravidla zde stanoví, že pokud se jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z 
rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na 
projevu vůle zřizovatele, nemusí být taková změna prováděna formou dodatku zřizovací listiny. V takovém 
případě postačí, pokud změnu obecně projedná zastupitelstvo kraje. Předmětnou změnu zapracuje svodný 
odbor zpravidla do nejbližšího vydání úplného znění příslušné zřizovací listiny.

Příspěvková organizace byla místně příslušným katastrálním úřadem v Rumburku vyzvána k provedení 
zápisu garáže u objektu čp. 1107/13 v ulici Matějova v Rumburku. Na základě tohoto požadavku bylo 
provedeno geodetické zaměření garáže na pozemku p. č. 1378/1, z tohoto pozemku byl následně oddělen 
pozemek p. č. 1378/4, na kterém stojí předmětná garáž.

Na základě Protokolu o rozdělení pozemku a zařazení stavby vyhotoveného majetkovým odborem dne 19. 9. 
2018 nechala příspěvková organizace zapsat nově vzniklou parcelu p. č. 1378/4 a na ní stojící stavbu bez 
čp/če - garáž do katastru nemovitostí.

Katastrální území: Rumburk
Parcela 1378/1 o výměře 8 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
Parcela 1378/4 o výměře 31m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojící na pozemku p. č.: 1378/4

Stanovisko odboru legislativně - právního:
Po právní stránce nemáme připomínek.

Stanovisko majetkového odboru:
Za majetkový odbor bez připomínek.

Materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 21. 11. 2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková
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