
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: 20.8

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v sociální oblasti

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna zřizovací listiny provedená v příloze č. 1 - Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci - z 
důvodu doplnění nemovitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních 
služeb Háj a Nová Ves, p. o.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.8-1 Název: Bod 20.8 priloha 1.pdf Dodatek č. 37 ke zřizovací listině č. j. 
239/2002 U

20.8-2 Název: Bod 20.8 priloha 2.pdf

Protokol o předání nemovitého 
majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci Domovy sociálních služeb 
Háj a Nová Ves, p. o., z 27. 9. 2019

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 příspěvkové organizace Ústeckého kraje

č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova č. p. 269, PSČ 417 22
IČO: 63787911
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
K návrhu usnesení dle bodu A)

Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. 
o., z důvodu doplnění nemovitého majetku svěřeného k hospodaření. Na základě usnesení ZÚK č. 
095/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 a Kupní smlouvy č. 19/SML1677 ze dne 27. 8. 2019 byl vyhotoven Protokol 
o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace – budovy č. p. 114 včetně pozemků v 
ul. Koněvova v obci Krupka, k. ú. Bohosudov (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Objekt byl vytipován 
pro zajišťování provozování sociální služby „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ s tím, že tato nová 
sociální služba má být poskytována od 1. 1. 2020.

Zápis do dodatku č. 37 zřizovací listiny č. j. 239/2002 (příloha č. 1 usnesení):

Katastrální území: Bohosudov
- pozemek: st. p. č. 151 o výměře 328 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba č. p. 114, bydlení, umístěná na stavebním pozemku č. 151
- pozemek: p. č. 1/1 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí předkládá změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb 
Háj a Nová Ves, p. o., do mimořádného jednání Rady Ústeckého kraje z časových důvodů, jelikož organizace 
v daném objektu bude zajišťovat sociální službu „domovy pro osoby se zdravotním postižením“. Aby mohla 
zajistit její zaregistrování na dané zařízení, musí splňovat všechny podmínky registrace včetně dispozičního 
práva k prostorům, v nichž má být sociální služba poskytována.

Stanovisko odboru legislativně - právního:
Po právní stránce bez připomínek.

Stanovisko majetkového odboru:
Za majetkový odbor bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Věra Křížová
odbor sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Karel Giampaoli 10. 10. 
2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 11. 10. 
2019

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 11. 
10. 2019

4 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 14. 
10. 2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 10. 10. 2019


