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Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

 

 

Usnesení 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 – 2020, 

 konaného dne 23. 10. 2017 od 13:33 hodin v zasedacím sále Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 

 

Usnesení č. 025/8Z/2017- část C) a D) 

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. 

________________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 

…………… 

 

C) schvaluje 

v návaznosti na § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti 

Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 

25488627. o jejímž založení rozhodlo zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování 

zdravotní péče na území Ústeckého kraje, což považuje za jednu ze svých priorit: 

- Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého 

kraje v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě, 

- jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj, 

- dosažený zisk Společnosti bude použit zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb 

poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění, případně rozšíření 

- Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas Radě Ústeckého kraje:  

i. s rozhodnutím o převodu nemovitého věci ve vlastnictví Společnosti v každém 

jednotlivém případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají, 

ii. se schválením převodu, zastavení, pachtu závodu nebo jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,  

iii. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným 

subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo 

objem nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč 

iv. s uzavíráním smluv o zápůjčce nebo úvěru v hodnotě nad 400 mil. Kč. 

s tím, že tyto podmínky nahrazují dosud platné podmínky schválené usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  18/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 

 

D) ukládá 

Radě Ústeckého kraje dodržovat podmínky schválené v bodu 3)  tohoto usnesení 

Termín: trvale  

 

Hlasování:  pro: 29  proti: 20  zdržel se: 3  Návrh byl přijat 

 

 


