
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: 11.1

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v souvislosti se změnami v majetku svěřeném k 
hospodaření příspěvkovým organizacím, změnou názvu příspěvkové organizace DOZP Brtníky, p. o.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: …/61R/2019

Přílohy: 

11.1-1 Název: Bod 11.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č. j. 
224/2002 U

11.1-2 Název: Bod 11.1 priloha 2.pdf Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č. j. 
230/2002 U

11.1-3 Název: Bod 11.1 priloha 3.pdf Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 
236/2002 U

11.1-4 Název: Bod 11.1 priloha 4.pdf

Výpis z katastru nemovitostí DBZ 
Tuchořice, p. o., vč. Protokolu o 
vyjmutí nemovitého majetku z 
hospodaření p. o.

U

11.1-5 Název: Bod 11.1 priloha 5.pdf
Výpis z katastru nemovitostí CSP 
Litoměřice, p. o., - k. ú. Skalice u 
Žitenic vč. Protokolu o změně parcel

U

11.1-6 Název: Bod 11.1 priloha 6.pdf Žádost DOZP Brtníky, p. o. U



11.1-7 Název: Bod 11.1 priloha 7.pdf

Předávací protokol k převodu budov, 
staveb DSS Kadaň a Mašťov, p. o. 
(vlastní zdroje PO) ze dne 8. 11. 2018 
a 30. 11. 2018

U

11.1-8 Název: Bod 11.1 priloha 8.pdf
Žádost DSS Meziboří, p. o., vč. 
přílohy APSS ČR – podmínky pro 
projekt 

U

11.1-9 Název: Bod 11.1 priloha 9.pdf

Předávací protokoly k převodu nové 
stavby do účetnictví DSS Meziboří, p. 
o. (vlastní zdroje PO) ze dne 1. 10. a 
3. 12. 2018

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o provedení změn v zápisu v katastru nemovitostí:

1. u příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p. o. - na pozemku st. p. č. 1/13 a 176 v k. ú. 
Tuchořice došlo k odstranění stávající zemědělské stavby – teletníku, a současně byla st. p. č. 1/13 
přečíslována na p. č. 1232, o výměře 738 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, st. p. č. 176 
přečíslována na p. č. 1233, o výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu,

2. u příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., v k. ú. Skalice u Žitenic došlo ke 
sloučení parcel a změně výměry dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

B) schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

1. č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace,
sídlo: Brtníky č. p. 119, PSČ 407 60, IČ: 47274484
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Březinova č. p. 1093, Kadaň, PSČ 432 01, IČ: 46789910
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3. č. j. 236/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
sídlo: Okružní č. p. 104, Meziboří, PSČ 435 13, IČ: 49872516
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Ad A)
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 zřizovacích listinách těchto příspěvkových organizací:

1. Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, provedlo změny údajů ve Výpisu z KN – na 
pozemku st. p. č. 1/13 a 176 v k. ú. Tuchořice byla odstraněna stávající zemědělská stavba – teletník, a to na 
základě Souhlasu k odstranění stavby ze dne 1. 8. 2017 pod spis. zn. MUZAS/19673/2017/SU/Bur č. j. MUZA 
20712/2017.

V katastru nemovitostí byly zrušeny a přečíslovány parcely, a to takto:
 st. p. č. 1/13 a její odpovídající část pozemku byla přečíslována na p. č. 1232, o stejné výměře 738 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná plocha,
 st. p. č. 176 a její odpovídající část pozemku byla přečíslována na p. č. 1233, o stejné výměře 78 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná plocha.

Na základě usnesení RÚK č. 326/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 vyjmul Ústecký kraj z hospodaření příspěvkové 
organizace výše uvedené nemovitosti - příloha č. 4 předloženého materiálu.

2. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, provedlo změny údajů ve Výpisu z KN v 
k. ú. Skalice u Žitenic – byla zapsána přístavba na pozemku st. p. č. 161 a st. p. č. 117, dle kolaudačního 
rozhodnutí č. j. SÚ/230/1/Kř ze dne 21. 2. 2001 a dle neměřického náčrtu číslo 309 došlo ke sloučení obou 
těchto pozemků do pozemku st. p. č. 117, ke kterému bylo ještě přiděleno 39 m2 ze st. p. č. 412/2.

Nyní je v katastru nemovitostí na LV 294 zapsáno:
 st. p. č. 117 o výměře 125 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná 
stavba (sloučení 3 m2 ze st. p. č. 161, 39 m2 ze st. p. č. 412/2 a celá st. p. č. 117),
 st. p. č. 162 o výměře 28 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, 
garáž (sloučení 26 m2 ze st. p. č. 412/2 a 2 m2 z p. č. 410/2),
 p. č. 410/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace (z pozemku 
odděleny 2 m2 na st. p. č. 162),
 p. č. 412/2 o výměře 355 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha (z pozemku 
odděleno 39 m2 na st. p. č. 117 a 26 m2 na st. p. č. 162).

Výpisu z Katastru nemovitostí LV 294, k. ú. Skalice u Žitenic a Protokol o změně parcel - příloha č. 5 
předloženého materiálu.

Ad B)
Jsou navrhovány změny zřizovacích listin u těchto příspěvkových organizací:

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
Příspěvkové organizace požádala o schválení změny názvu poskytovatele sociálních služeb, tj. příspěvkové 
organizace s účinností od 1. 7. 2019.

Nový název zní „Domov Brtníky, příspěvková organizace“.

Důvodem je skutečnost, že současný název je i označením sociální služby, kterou příspěvková organizace 
poskytuje – „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ (DOZP). Další sociální službou je „chráněné 
bydlení“ (CHB). V případě jakékoliv informace o příspěvkové organizaci jakožto poskytovateli je 
problematická specifikace, zda termínem DOZP je v dané věci míněn poskytovatel či se tím míní sociální 
služby DOZP. Nový název jasně označuje, že je to „domov“ v Brtníkách a jako zařízení „příspěvková 
organizace“.

2. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Je navrhována změna zřizovací listiny z důvodu doplnění nového nemovitého majetku svěřeného k 
hospodaření - ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí, předaný příspěvkové organizaci na 
základě Předávacího protokolu k převodu budov, staveb (vlastní zdroje PO) ze dne 8. 11. 2018 a 30. 11. 



2018.

Jedná se o:
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území - název - na parcele
Mašťov - dřevěná pergola - 813/1
Mašťov - oplocení - 3962/18
Mašťov - odpočinková zóna - 3962/18

3. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace,
Příspěvková organizace požádala o změnu zřizovací listiny, a to o doplnění předmětu činnosti příspěvkové 
organizace o oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 
v platném znění, konkrétně odbornost 902 fyzioterapie.

Příspěvková organizace se plánuje zapojit do pilotního projektu vyhlášeného Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR s názvem „Pilotní projekt nasmlouvání Odbornosti 902 fyzioterapie“.

Předmětem tohoto pilotního projektu není tzv. rehabilitační ošetřovatelská intervence (kterou je již nyní možné 
vykazovat v rámci časového výkonu 06613), nýbrž odborné výkony odbornosti 902, u kterých je předpoklad, 
že budou u jednotlivých klientů vykazovány na základě indikace praktického a odborného lékaře, na časově 
omezenou dobu a u menší skupiny klientů (v rámci celkové kapacity zařízení).

Prostřednictvím Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR byla za Ústecký kraj vybrána příspěvková 
organizace Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., jako možné a vhodné zařízení pro vykazování výkonů 
odbornosti 902 pro zdravotní pojišťovny. Projekt bude realizován po dobu jednoho roku, po té dojde k jeho 
vyhodnocení a případnému nastavení dalších parametrů nutných pro delší dobu vykazování.

V předchozích letech se nepodařilo příspěvkové organizaci dohodnout se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
na možnosti vykazovat samostatnou odbornost pro fyzioterapeuty (odbornost 902), nasmlouvána je pouze 
rehabilitační ošetřovatelská péče v odbornosti 913 (určené pro zdravotní sestry). Tyto parametry jsou bohužel 
nastaveny ve většině pobytových zařízení v sociální oblasti.

Zapojením do pilotního projektu je tak organizaci dána možnost poskytovat fyzioterapii a možné výnosy ze 
zdravotní pojišťovny za tuto odbornost výrazně posunou možnosti dalších zdrojů financování příspěvkové 
organizace kraje. V případě osvědčení projektu by podobné příležitosti mohly využít i ostatní poskytovatelé 
sociálních služeb.

Podmínkou pro zapojení do pilotního projektu je mít ve Zřizovací listině oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb; získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb.; projít výběrovým 
řízením na příslušném kraji (výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad.

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v příloze č. 8 předloženého materiálu.

Dodatkem č. 29 je provedena změna zřizovací listiny č. j. 236/2002, a to takto:

1. V článku VII odstavci 3 je doplněna další činnost:
„Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:
3. provádění dalších činností v sociálních službách:
 výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro 
naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti,
 poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, 
odbornosti 902 - fyzioterapie

2. Dále se do zřizovací listiny doplňuje nový nemovitý majetek svěřený organizaci k hospodaření - ostatní 
majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí, předaný příspěvkové organizaci na základě Předávacího 
protokolu k převodu nové stavby do účetnictví (vlastní zdroje PO) ze dne 1. 10. a 3. 12. 2018.

Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území název na parcele
Meziboří - multifunkční altán s vybavením - st. p. č. 186, 225/152
Meziboří - přípojka vody, rozvod elektřiny a datového kabelu - st. p. č. 186, 225/65, 225/152.



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 13. 2. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 15. 2. 
2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 15. 2. 
2019

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 18. 
2. 2019

4 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 15. 2. 2019


