
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změny zřizovacích listin provedené v příloze č. 1 - Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci - z 
důvodu doplnění/vyjmutí nemovitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím v sociální 
oblasti

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 10. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 0../78R/2019

Přílohy: 

20.1-1 Název: bod 20.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 46 ke zřizovací listině č. j. 
231/2002 U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2.pdf Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j. 
206/2001 U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3.pdf
Protokol o vyjmutí nemovitého 
majetku z hospodaření příspěvkové 
organizace CSP Litoměřice, p. o.

U

20.1-4 Název: bod 20.1 priloha 4.pdf

Geometrický plán a Protokol o 
předání nemovitého majetku k 
hospodaření příspěvkové organizace 
a Protokol o rozdělení parcel ÚSP 
Snědovice, p. o.

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 zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje

1) č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 362/75, PSČ 410 02, Lovosice
IČ: 00080195
dodatkem č. 46 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2) č. j. 206/2001, ze dne 12. 12. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace,
sídlo: Snědovice čp. 1, PSČ 411 74
IČ: 70948062
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
K návrhu usnesení dle bodu A)

Ad 1)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., z 
důvodu vyjmutí nemovitého majetku svěřeného k hospodaření. Na základě usnesení RÚK č. 179/53R/2018 
ze dne 21. 11. 2018 byl vyhotoven Protokol o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové 
organizace - zahradního rekreačního bazénu v Domově sociální péče Skalice (viz příloha č. 3 předloženého 
materiálu). Vzhledem ke změně složení klientely zařízení, dlouhodobé nevyužitelnosti a havarijnímu stavu byl 
bazén zlikvidován.

Zápis do dodatku č. 46 zřizovací listiny č. j. 231/2002 (příloha č. 1 usnesení):
Katastrální území: Skalice u Žitenic
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí:
Katastrální území Skalice u Žitenic, zahradní rekreační bazén, parcela č. 410/3

Ad 2)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené 
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, z důvodu doplnění nového nemovitého majetku svěřeného k 
hospodaření.
Byl vypracován Geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy a rozdělení pozemku, který obsahuje výkaz 
dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. Na základě tohoto plánu, interního sdělení z 
majetkového odboru, Protokolu o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci (dle 
usnesení ZÚK č. 064/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 a Kupní smlouvy č. 19/SML0705 ze dne 24. 6. 2019) a 
Protokolu o rozdělení parcel jsou nemovitosti doplněny do přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace.

Geometrický plán, „Protokoly“ a interní sdělení jsou přílohou č. 4 předloženého materiálu.

Zápis do dodatku č. 33 zřizovací listiny č. j. 206/2001 (příloha č. 2 usnesení):
Katastrální území: Snědovice
 pozemek: st. p. č. 171 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 pozemek: p. č. 123 o výměře 1 489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
 pozemek: p. č. 125 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
 pozemek: p. č. 128/7 o výměře 1 704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
 pozemek: p. č. 128/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje souhlasit s navrhovaným usnesením.

Stanovisko odboru legislativně - právního:
Za legislativně - právní odbor po právní stránce nejsou připomínky.

Stanovisko majetkového odboru:
Za majetkový odbor bez připomínek.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Věra Křížová,
odbor sociálních věcí Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 7. 10. 
2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 7. 10. 
2019

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 14. 
10. 2019

4 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
14.10.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 7. 10. 2019


