
 
 
 

Bod 12.4 
 

Příloha č. 1 

Věc: 

 

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti 

zdravotnictví 

 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Změna účetní hodnoty dle bodu A) odst. 1. 

technické zhodnocení majetku příspěvkové organizace 

Je navrhováno, v souladu s článkem II odst. 2 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích 

listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, schválené s účinností ode dne 1. 7. 2013 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 

2014, č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 

ze dne 20. 2. 2017 a č.015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen „Pravidla“), aby zastupitelstvo 

vzalo na vědomí informaci o uskutečněném technickém zhodnocení majetku svěřeného následující 

příspěvkové organizaci 

 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 předloženého materiálu. Vzhledem k tomu, 

že k úpravám účetních hodnot o technickém zhodnocení nedochází na základě projevu vůle 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, ale na základě již dokončeného technického zhodnocení, je při 

úpravě obsahu zřizovacích listin postupováno podle článku II odst. 2 Pravidel. 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 zřizovací listiny. 

K návrhu usnesení dle bodu A) odst. 2. 

předání nemovitého majetku do správy 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhuje provést změnu zřizovací listiny 

z důvodu - předání k hospodaření uvedené organizaci nemovitý majetek (pozemky): 

Pozemek p.č. 3886/20 o výměře 503m2 - katastrální území Litoměřice. 

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha  

Pozemek p.č. 3886/26 o výměře 101m2 – katastrální území Litoměřice 

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří  

Výše uvedené nemovitosti jsou předávány v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 087/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a SoBP č. 17/SML4067 ze dne 15. 1. 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: Po právní stránce bez připomínek. 

Vyjádření odboru MAJ: Bez připomínek. 


