
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: 20.1

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zrušení doplňkové činnosti u DSS Kadaň a Mašťov, p. o., změny provedené v příloze č. 1 zřizovací listiny - 
Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci - doplnění/vyjmutí nemovitého majetku svěřeného k 
hospodaření u příspěvkových organizací DPS Šluknov – Krásná Lípa, p. o. a DOZP Ústí nad Labem, p. o.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:  /82R/2019

Přílohy: 

20.1-1 Název: Bod 20.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 37 ke zřizovací listině č. j. 
230/2002 U

20.1-2 Název: Bod 20.1 priloha 2.pdf Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 
247/2008 U

20.1-3 Název: Bod 20.1 priloha 3.pdf Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 
229/2002 U

20.1-4 Název: Bod 20.1 priloha 4.pdf Žádost příspěvkové organizace DSS 
Kadaň a Mašťov, p. o., včetně přílohy U

20.1-5 Název: Bod 20.1 priloha 5.pdf

Protokol o předání nemovitého 
majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením Ústí nad 
Labem, p. o., ze dne 17. 9. 2019

U



20.1-6 Název: Bod 20.1 priloha 6.pdf

Protokol o vyjmutí nemovitého 
majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci Domovy pro seniory 
Šluknov – Krásná Lípa, p. o., ze dne 
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 zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje

1) č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
IČO: 46789910
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2) č. j. 247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – Centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
IČO: 75149541
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

3) č. j. 229/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace,
sídlo: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77
IČO: 47274573
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
K návrhu usnesení dle bodu A)

Ad 1)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. 
o., z důvodu zrušení doplňkové činnosti příspěvkové organizace – Reklamní činnost a marketing, která dle 
současné legislativy spadá pod předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského zákona“.
Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace tuto činnost již neprovozuje, požádala na Městském úřadě 
Kadaň, obecním živnostenském úřadě, o zrušení živnostenského oprávnění - viz Rozhodnutí ze dne 17. 12. 
2018 (příloha č. 4 předloženého materiálu).

Ad 2)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, z důvodu doplnění nového nemovitého majetku svěřeného k 
hospodaření.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 a Kupní smlouvy č. 
19/SML2384 ze dne 12. 8. 2019 byl vyhotoven Protokol o předání nemovitého majetku k hospodaření 
příspěvkové organizaci (příloha č. 5 předloženého materiálu). Jedná se pozemky okolo budovy v ul. Mikoláše 
Alše 1738, ve které příspěvková organizace plánuje zřídit „chráněné bydlení“ pro své klienty.

Zápis do dodatku č. 26 zřizovací listiny č. j. 247/2008 (příloha č. 2 usnesení):
Katastrální území: Teplice - Trnovany
Parcela 2009/1 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha
Parcela 2005/2 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha
Parcela 2392/8 o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha

Ad 3)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, 
příspěvková organizace, z důvodu vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 a Darovací smlouvy 
č. 19/SML1468 ze dne 19. 9. 2019 byl vyhotoven Protokol o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření 
příspěvkové organizace (příloha č. 6 předloženého materiálu) – jedná se pozemky p. č. 1356/3 o výměře 567 
m2 a p. 1356/4 díl „a“ o výměře 51 m2 (oddělen z p. p. č. 1356/4 o výměře 168 m2 GP pro rozdělení 
pozemku č. 2004-132/2018) v katastrálním území Krásná Lípa.

Zápis do dodatku č. 32 zřizovací listiny č. j. 229/2002 (příloha č. 3 usnesení):
Katastrální území: Krásná Lípa
Parcela 1356/3 o výměře 567 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
Parcela 11356/4 díl „a“ o výměře 51 m2, druh pozemku: trvalý travní porost.

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

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

Stanovisko majetkového odboru:
Za majetkový odbor bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 25. 11. 
2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 26. 
11. 2019

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 27. 
11. 2019

4 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
27.11.2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 25. 11. 2019


