
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: 20.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
převod nemovitého majetku z příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě do zbytného 
majetku příspěvkové organizace Krajská majetková

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

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

Přílohy: 

20.2-1 Název: bod 20.2 priloha 1.pdf dodatek č. 76 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: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem – centrum, 40001, Ústí nad Labem
IČ: 00829048
dodatkem č. 76 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Žadatel: odbor kultury a památkové péče
Zdůvodnění:
Odbor kultury a památkové péče žádá o převod níže uvedeného majetku:
pozemek st. p.č. 1414, o výměře 514 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Žatec, č.p. 1232, jiná stavba,
stavba stojí na pozemku p.č.: st. 1414,
vše v katastrálním území Žatec, zapsaný na LV č. 11704 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Žatec. Právo hospodaření má v současné době příspěvková organizace Galerie výtvarného umění 
v Mostě.
Ústeckým krajem byl realizován nákup objektu č.p. 1232 v ulici Smetanovo náměstí v Žatci, kupní smlouvou 
číslo 16/SML4359 uzavřenou dne 14.10.2016 od města Žatec. Důvodem koupě byla nutnost zajistit prostory 
pro umístění umělecké sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“. Majetek byl svěřen k 
hospodaření dne 16. 11. 2016 příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Mostě, dodatkem č. 24. 
Jelikož se Ústeckému kraji nepodařilo získat předmětnou sbírku do vlastnictví, stal se objekt č.p. 1232 na 
st.p.č. 1414 v k.ú Žatec nepotřebným a z tohoto důvodu žádá odbor KP o převod na příspěvkovou organizaci 
Ústeckého kraje Krajskou majetkovou do doby prodeje.
Vyjádření odboru KP: odbor KP doporučuje souhlasit s převodem zbytného majetku na příspěvkovou 
organizaci Krajská majetková. K datu účinnosti tohoto dodatku bude provedena také změna ve zřizovací 
listině příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě.
Vyjádření odboru legislativně - právního: odbor nemá k materiálu připomínky.
Vyjádření odboru majetkového: doporučuje rozhodnout o změně zřizovací listiny a převodu práva hospodařit

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Ing. Jindřich Šimák Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 23. 
11. 2018

2 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 25. 11. 
2018

3 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Jan Svoboda 
26.11.2018

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 22. 11. 2018


