
Pozn.: 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. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.6

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v souvislosti se změnami v majetku svěřeném k hospodaření 
příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 051/53R/2018

Přílohy: 

13.6-1 Název: bod 13.6 priloha 1.pdf Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č.j. 
214/2002 (PL Petrohrad) 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. 214/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:

název: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
sídlo: č.p.1, 439 85 Petrohrad
IČ: 00829137

dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace v souvislosti se změnami v majetku 
svěřeném k hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví.

Předání nemovitého majetku do správy
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Pozemek p. č. 80/7 o výměře 265m2 v katastrálním území Petrohrad
druh pozemku - trvalý travní porost

Výše uvedený pozemek je předán v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 118/13Z/2018 ze 
dne 25.6.2018 a KS č. 18/SML4384/KSN/MAJ ze dne 5.9.2018.

Vyjádření odboru ZD:
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje doporučuje provést změnu zřizovací listiny v souvislosti 
se změnou v majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci.

Vyjádření odboru LP:
Bez připomínek

Vyjádření odboru MAJ:
Bez připomínek

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa, vedoucí odboru ZD RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Hana Týlová 23. 11. 
2018

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 26. 11. 2018

Podpis zpracovatele:  Lenka Helebrantová 23. 11. 2018


