
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: 18.2

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Převod nemovitého majetku z příspěvkové organizace Ústeckého kraje Střední škola řemesel a služeb, 
Ruská 147, Děčín IV, 40502, do hospodaření Krajské majetkové příspěvkové organizace a změna přehledu 
příloh dlouhodobého majetku

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 209/70R/2019

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 1.pdf dodatek č. 78 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
IČO: 00829048
dodatkem č. 78 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 



Důvodová zpráva:
Žadatel: Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147, Děčín IV, 40502, příspěvková organizace, odbor SMT
Zdůvodnění:
Příspěvková organizace Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147, Děčín IV požádala o převod níže 
uvedeného nemovitého majetku do zbytného majetku Ústeckého kraje na příspěvkovou organizaci Krajská 
majetková. Jedná se o níže uvedený majetek:
St. pozemek 311/5, výměra 464m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost,
St. pozemek 917, výměra 23m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, občanská vybavenost,
Další údaje: stavba je součástí pozemku st. 311/5,
Pozemek 1579/1, výměra 70m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené,
Pozemek 1596/1, výměra 1884m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
vše u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Stavba stojí na stavebním parcele 311/5 (hlavní budova) a 917 (přístavba). Od září roku 2013 je budova 
prázdná a nevyužívá se. Do té doby byla v jedné části budovy cukrářská výrobna a ve zbytku tělocvična, třídy 
pro žáky, dílny truhlářů a kuchyně. Neustále klesající počet žáků způsobil přestěhování cukrářského i 
truhlářského oboru do nových prostor a tím se stalo udržování budovy pro příspěvkovou organizaci finančně 
náročné. Z tohoto důvodu požádala škola o převod nemovitostí do zbytného majetku Ústeckého kraje. 
Budova je k převodu připravena bez movitého majetku.

Žadatel: odbor majetkový
Zdůvodnění:
Je navrhováno, aby Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dodatkem č. 78 ke zřizovací listině o změnách 
majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace.
V příloze č.1 zřizovací listiny „specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ se jedná o následující 
změny: usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 069/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 bylo rozhodnuto o 
směně pozemků p.č. 3345/15, 3400/5, 3400/12, 3419/3, 3419/26, 3419/39 a 3419/45, vše v katastrálním 
území Kadaň. Rozhodnutí zastupitelstva bylo realizováno uzavřením smlouvy č. 17/SML3415 ze dne 29. 11. 
2017 mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň. Uvedený majetek je nyní ve vlastnictví kraje a je navrhováno 
jej svěřit organizaci k hospodaření

Vyjádření odboru SMT: odbor SMT 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 Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147, Děčín IV, 40502
Vyjádření odboru legislativně - právního: odbor LP po kontrole nemá námitek
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 10. 
6. 2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Jan Svoboda 10. 6. 
2019

3 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 10.6.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 10. 6. 2019


