
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: 9.2

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
SPZ Triangle - Změna č. 11 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: SPZ 
Triangle, příspěvková organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

9.2-1 Název: bod 9.2 priloha 1.pdf
Dodatek č. 11 ke zřizovací listině č.j. 
249/2013 SPZ Triangle, příspěvková 
organizace

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. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 712 95 011
dodatkem č. 11 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
SPZ Triangle, příspěvková organizace, byla zřízena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/5Z/2013 
ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Hlavním důvodem zřízení této příspěvkové organizace byla 
centralizace činností jednotlivých subjektů podílejících se do doby jejího zřízení na správě a rozvoji 
Strategické průmyslové zóny Triangle (dále jen „SPZ Triangle“).
Dosud bylo ke zřizovací listině schváleno 10 dodatků, které řešily zejména postupné svěření pozemků, 
inženýrských sítí a přidružené technické infrastruktury v SPZ Triangle k hospodaření (vodojemy, čerpací 
stanice, regulační stanice plynu, biologická ČOV aj.), případně vyjmutí pozemků z hospodaření příspěvkové 
organizace z důvodu jejich prodeje investorům.
Nyní je předkládán návrh Dodatku č. 11 ke zřizovací listině, kdy zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci 
nově postavenou čistírnu technologických odpadních vod, kterou tvoří následující stavební objekty:
- SO 01 Technologická hala ČOV,
- SO 02 Akumulační nádrž,
- SO 03 Přívodní potrubí odpadní vody,
- SO 04 Egalizační nádrž.

Vyjádření odboru MAJ: souhlasíme s navrženou změnou zřizovací listiny SPZ Triangle, p.o.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Zpracoval:
Bc. Jaroslav Krch,
ředitel SPZ Triangle, příspěvková 
organizace

Mgr. Tereza Benešová
Oddělení podpory řízení
Konzultoval:
Mgr. Nikola Jahodová Rennerová,
vedoucí odboru kancelář ředitele

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí odboru legislativně právního

Mgr. Ing. Jindřich Šimák,
vedoucí odboru majetkového

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Nikola Jahodová Rennerová (vedoucí odboru)   Mgr. Nikola Jahodová 
Rennerová 12. 6. 2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Mgr. Martin Klika MBA 
12.6.2019

Podpis zpracovatele:  Mgr. Tereza Benešová 12. 6. 2019


